
Volvo Paletli Asfalt Sericiler   2,5-13,0 m   170-182 kW

P7820c ABG, P8820c ABG
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Sürücü koltuğunda oturun ve her türlü asfaltlama projesi için performans ve hassaslık için 
tasarlanmış olan Volvo ABG P7820C ve P8820C paletli asfaltlama makinelerinin gücünü 
hissedin. Kolay çalıştırma ve maksimum verimlilik için tasarlanmış olan benzersiz EPM II 
kumanda paneli ile rakipsiz kontrolü parmaklarınızın ucunda hissedin. Asfaltlama işlerinde 
akıllı performans.

Akıllı asfalt döşeme

Asfalt serme kılavuzunuz   
Benzersiz EPM II kontrol paneli, operatörün ana ekranda asfalt 
serme işlemlerini izlerken, asfalt serici tablası sıcaklığı ve motor 
parametreleri gibi ayarları hızla ayarlamasını sağlar. 

Yakıt izleme sistemi   
EPM II kontrol panelindeki yakıt izleme sistemi yakıt tüketimini 
günlük veya periyotlarla kaydeder ve görüntüler, böylece yakıt 
ikmalini planlayabilir ve işletme maliyetlerini hesaplayabilirsiniz.

Akıllı güç yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır   
Asfalt serme koşullarının tam güç gerektirmediği durumlarda, 
operatör gücü otomatik olarak 1600 dev/dakikaya düşürmek ve 
bu sayede gürültüyü azalatmak ve yakıt tüketimini %30 oranında 
düşürmek için EPM kontrol panelinde akıllı güç modunu seçebilir.

Ayarlar Yöneticisi   
Ayarlar Yöneticisi EPM II kontrol panelindeki özellik, operatörün tüm 
asfalt serme ayarlarını ve parametrelerini girmesine ve bunları tutarlı 
serme sonuçları için benzer asfalt serme işlerinde tekrar kullanmak 
üzere kaydetmesine izin verir. 

Otomatik açma/kapama düğmesi   
Asfalt serme sırasında aynı ayarları durdurup yeniden başlatmaya izin verir.

Servis Aralığı Yöneticisi   
Operatörü bakım ve servis kontrollerine uyarır.
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Kolay çalışma için 
EPM II kontrol paneli
Entegre renkli ekranlı Volvo'nun sezgisel EPM II (Elektronik Asfalt Serme Yönetimi) kontrol paneli, operatörün hareket halindeyken asfalt 
serici ayarlarını hızlı bir şekilde seçmesini ve ayarlamasını sağlar. Tüm kontrol düğmeleri arkadan aydınlatılır ve hızlı tanımlama için asfalt serici 
konumuyla düzenlenir. Geniş panel en konforlu çalışma pozisyonu için ayarlanabilir.
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Hassas direksiyon 
kontrolü
Kontrol panelinde kullanımı kolay bir kadranla, elektrohidrolik sistem, eğriler, hemen ve aradaki her şey için kusursuz hassas kontrol sağlar.
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Güç ve kesinlik
Volvo'nun ultra düzgün asfaltlama sistemiyle her bir tepeyi tırmanın ve her bir kavisi 
asfaltlayın. Bağımsız hareket tahrikleri ve kusursuz çekiş kontrolü sayesinde tek bir çevirme 
hareketiyle anlık, hassas hareket elde edin. Volvo'nun yüksek performanslı motoru yol 
engebeli hale geldiğinde ve arazi zorlaştığında ihtiyaç duyduğunuz gücü sağlar.

En yüksek motor performansı   
Yüksek performans Volvo D7 motor, düşük yakıt tüketimi ile yüksek 
güç sağlar.

Yüksek güç, düşük gürültü   
Volvo motoru ve bileşenleri, daha az gürültü üretmek, operatör 
yorgunluğunu ve gürültü kirliliğini azaltmak için birlikte çalışır. 

Kusursuz dengeli tasarım   
Asfaltlama makinesi maksimum çekiş ve asfaltlama makinesi 
dengesi sağlamak için geniş palet temas alanı üzerinde iyi bir ağırlık 
dağılımına sahiptir. Motor gücüyle dengeli ağırlık ve çekiş gücü 
optimum asfaltlama performansı sağlar.

Hidrolik palet gergisi   
Otomatik, tam zamanlı palet gerginlik sistemi bir yandan düzgün 
çalışma için doğru palet gerginliğini korurken diğer yandan palet 
aşınması ve makinenin bozulması risklerini azaltır.
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Her açıdan işinizi görün
Operatör platformuna adım atın ve 360° görüş mesafesinde işinizle gurur duyun. Sürekli 
asfaltlama için yeterli malzeme sağlayan geniş hazneden sürekli malzeme akışını takip edin. 
Konveyör ve burgunun hatasız, düzgün bir asfalt zemini sağlamak için birlikte mükemmel 
çalıştığı burgu kanalında yekpare malzeme dağıtımını görün.

Büyük huni kapasitesi   
Yeni büyük huni tasarımı, malzeme akışı sırasında tutarlı bir malzeme 
karışımı için ayrışmayı önler. Daha büyük hacimler örneğin köprü 
altları gibi yerlerde durma ve kalkma olmadan sürekli asfaltlamayı 
destekler.

Sürekli malzeme akışı   
Askerin kapasitesi, konveyör ve burgu yüksek transfer hızı, sürekli 
olarak yumuşak bir malzeme akışı sağlamak için, ayrımdan bağımsız 
olarak birlikte çalışır. Her türlü işte asfalt genişliği, kalınlığı ve 
asfaltlama hızından bağımsız optimum asfalt zemin kalitesi. 

Tutarlı mat kalınlığı   
Hem konveyörler hem de helezonlar için bağımsız, tersine çevrilebilir hidrostatik tahrikler, tüm serilmiş 
genişlikte tutarlı bir mat kalınlığı sağlar.
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Her yöne 
görüş alanı
Optimum güvenlik ve üretkenlik için operatör koltuğundan tüm serme işleminin 360° görünümü. Koltuklar, daha fazla görünürlük için asfalt 
sericinin yan tarafına uzatılabilir. Düşük ortam ışığı koşullarında, isteğe bağlı ışık paketleri, asfalt serici çevresindeki alanları güvenli bir şekilde 
aydınlatır. 



8

Mükemmel asfaltlama paketi

Gelişmiş güvenlik ve üretkenlik için tüm 
asfaltlama sürecinin 360° görüntülenmesi. 
Görüş kabiliyetinin artırılması için operatör 
koltuğu asfaltlama makinasinin kenarında 
uzatılabilir.

Çepeçevre görüş alanı

Tüm asfaltlama süreci boyunca genel bir bakış sağlar. Geniş 
renkli ekrana sahip panel çoğu konforlu çalıştırma konumu için 
yeniden konumlandırılabilir.

Kolay çalışma için EPM II kontrol paneli

Yüksek performanslı Volvo D7, V-ACT 
motor düşük yakıt tüketimiyle yüksek 
performans sağlar.

En yüksek motor performansı

Asfaltlama kılavuzunuz

Benzersiz EPM II kontrol paneli, operatörün 
ana ekranda asfalt serme işlemlerini 
izlerken, asfalt serici tablası sıcaklığı gibi 
ayarları hızla ayarlamasını sağlar.

Geniş hazne kapasitesi

Yeni ve geniş hazne tasarımı sabit bir 
malzeme karışımı için malzeme akışı 
sırasında ayrı depolamayı önler. Daha büyük 
hacim sürekli asfalt sermeyi destekler.

Hidrolik palet gerdirici

Otomatik palet gergisi, pürüzsüz çalışma 
için doğru palet gerginliğini korur ve 
aşınmayı azaltır.
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Her bir palet ünitesi için elektronik 
kumanda edilen, bağımsız hareket 
sürücüleri her türlü çalıştırma koşulunda 
pürüzsüz asfaltlama sunar.

Hassas direksiyon kontrolü

Volvo asfalt serici tablaları en iyi asfaltlama 
kalitesi, yekparelik ve pürüzsüzlük için sektörde 
öncü performanslar sağlar.

En iyi asfalt serici tablası performansı

Elektrikli asfalt serici tablası ısıtma 
sistemi.

Değişken asfalt serici tablaları sistem 
sabit ve güvenilir bir ısıtma sağlamak için 
çift sıtma çubuğu düzenlemesine sahiptir.

Dayanıklı erişim kapıları

Yeni kompozit yan bakım kapıları daha 
kolay servis erişimi sağlar.

Çekme kollarını bölme

Geniş asfalt serme sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş malzeme akışına izin vermek 
için çekme kolu uzunluğunu uzatın.

Katlanır kanopi

Kolay taşıma için tavanı indirmenizi sağlar.
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Sektörün lideri asfalt mastarları
Volvo asfalt serici tablaları mümkün olan en iyi asfaltlama kalite, bütünlük ve pürüzsüz yüzey 
sunmak üzere tasarlanmıştır. 13 metreye kadar asfaltlama genişliklerine sahip esnek ve 
etkili özellikli bu sektörün öncü asfalt serici tablaları çok çeşitli malzemelerle işlem yapma 
olanağı sunar. Maksimum düzeyde ön sıkıştırma sayesinde silindirle çalışmaları belirgin 
şekilde azalır.

Elektrikli asfalt serici tablası ısıtma sistemi   
Volvo'nun değişken asfalt serici tablaları tutarlı ve güvenilir ısıtma 
sağlamak için çift ısıtma çubuğu düzenlemesine sahiptir.

Asfalt Serici Tablası Kontrol Ünitesi   
SCU, asfalt serici tablası operatörlerinin asfalt serici tablası ve 
malzeme akışının işlevlerini kontrol etmesini sağlar.

Benzersiz Hızlı Bağlantı   
Özel Volvo Hızlı Bağlantı sistemi sayesinde, zaman ve para tasarrufu 
sağlayarak, özel aletler gerekmeksizin, ataşmanlar dakikalar içinde 
eklenir veya kaldırılır. 

Benzersiz asfalt serici tablası yükleme cihazı   
Eşsiz asfalt serici tablası yükleme cihazı, serme işleminden sonra 
mat bir yüzey üzerinde baskı uygulayarak,  asfalt serici işleminin kısa 
sürede sabit kalmasını sağlar.
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En iyi asfalt serici 
tablası performansı
Volvo sabit asfalt serici tablaları 13 metreye kadar olan asfalt serme genişliklerinde çok yönlülüğünü ve verimliliğini kanıtlamışken, Değişken 
asfaltr serici tablalar, uzantıları kullanarak 10 metreye kadar hidrolik olarak değişen asfalt serme genişlikleri için en yüksek esnekliği sunuyor. 
Tek veya çift sıkmaç sistemleri mevcuttur.
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Çalışma sürenizi düşürmeyin

Operatör platformuna güvenli erişim   
Büyük basamaklar, çok noktalı korkuluklar ve kaymaz platform plakaları ile operatör platformuna kolay ve güvenli erişim sağlar.

Bakım kolaylığı   
Günlük bakım kontrolleri, kaldırım başlamadan önce daha kolay, daha 
hızlı ve daha güvenli kontroller için operatör platformundan erişimle 
birlikte gruplandırılır.

Operatör platform alanı   
Tek seviyeli operatör platformu, ayarlanabilir koltuklar ve kontrol 
paneli ile kolay kullanım ve hareket kolaylığı için konforlu ve 
ergonomik olarak tasarlanmıştır.

Yedek devreler   
Tüm birincil devreler, sizi çalışır durumda tutmak için bir yedek 
sisteme ve değiştirilebilir bileşenlere sahiptir.

Değiştirilebilir ECU   
ECU'lar birbiriyle değiştirilebilir ve daha az duruş süresi için kendi 
kendine teşhis sistemi içerir.

Sızdırmaz yataklar   
Konveyör ve burgu sistemleri, daha düşük işletme maliyeti için 'ömür 
boyu sızdırmaz' yataklar ile donatılmıştır.
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Volvo P7820C ABG, P8820C ABG ayrıntılı
TEKNIK ÖZELLIKLER

P7820C ABG P8820C ABG

Motor (dizel)

Üretici Volvo Volvo

Model D7E D7E

Çıkış kW 170 182

hp 231 247

motor devrinde d/dk 1 800 2 000

Soğutma sıvısı Sıvı Sıvı

Yakıt deposu kapasitesi l 240 240

Egzoz emisyonu Stage IIIA/Tier 3 Stage IIIA/Tier 3

Asfalt serme

Çıkış (teorik)* l/s 900 1 100

Paspas kalınlığı (maksimum) mm 300 300

Hız

Asfalt serici (maksimum) m/dk 20 20

Taşıma (maksimum) km/h 3,6 3,6

Alt takım

Uzunluk mm 3 000 3 120

Genişlik (palet pabuçları) mm 300 325

Konveyör

Hazne kapasitesi t 13,5 14

Konveyör sayısı 2 2

Konveyör hızı (maksimum) m/dk 24 24

Burgu

Matkap sayısı 2 2

Hız (maksimum) 1/min 95 100

Çap mm 360 360

Elektrikler

Akü voltajı V 24 24

Boyutlar

Çeşitli Asfalt serici tablaları ile uzunluk (Yürüyüş yolu yukarı) mm 6 137 6 427

Sabit Asfalt Serici Tablası ile Uzunluk mm 5 929 6 237

Genişlik mm 2 548 2 548

Yükseklik mm 3 785 3 945

Yükseklik (taşıma) mm 2 917 3 075

Ağırlık**

Çekici ünitesi kg 15 600 17 700

1 Gerçek asfaltlama performansı asfalt kalınlığına, genişliğine ve döşeme hızına bağlıdır ve iş sahasındaki asfaltlama koşullarına göre değişiklik gösterecektir. 
   Lütfen bize yaklaşın ve özel asfalt serme projeniz için asfalt serme çıktısını hesaplamanızda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 
2 Asfalt serici tablası olmadan / standart hazne / yakıt deposu ile yarım dolu / çekme kolları ayrılmış halde / 75kg sürücü ile yaklaşık ağırlık

Ses Seviyesi

P7820C ABG P8820C ABG

ISO 11201 doğrultusunda sürücü kulağında ses basıncı seviyesi

LpA dB(A) 83 (tüm asfalt serici tablaları ile) 84 (tüm asfalt serici tablaları ile)

2000/14/EC direktifi doğrultusunda garanti edilen ses gücü seviyesi

LwA dB(A) 105 (tüm asfalt serici tablaları ile) 106 (tüm asfalt serici tablaları ile)
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Teknik özellikler
Asfalt serici tablaların kg (lb) cinsinden ca. işletme ağırlıkları

P7820C, P8820C P8820C

Çalışma genişliği 2,5 m 4 m 5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m  9 m 10 m 11 m 12 m 13 m

VB 78 ETC 3 600 5 222 5 782 6 342 6 903

VB 78 GTC 3 680 5 342 5 912 6 502 7 073

VDTV 78 ETC 3 720 5 442 6 032 6 662 7 253

VDTV 78 GTC 3 800 5 562 6 172 6822 7 433

VB 79 ETC 3 730 5 352 5 912 6 472 7 033

VDTV 79 ETC 4 100 5 822 6 412 7 042 7 633

VB 88 ETC 3 820 5 542 6 102 6 662 7 223

VB 88 GTC 3 900 5 662 6 232 6 822 7 393

VDTV 88 ETC 4 450 6 272 6 862 7 492

VDTV 88 GTC 4 520 6 382 6 992 7 642

VB 89 ETC 4 200 5 922 6 482 7042

VDTV 89 ETC 4 570 6 392 6 982 7 612

MB 122 1 800 3 065 4 752 5 595 6 017 6 439 7 282 8 126 8 969 9 813 10 656

VDT 121 2 100 5 052 6 317 7 582 10 113 10 956

* Burgu uzantıları, kanal plakaları vb. dahil. 

Boyutlar

P7820C P8820C

A mm 6 388 6 678

B mm 3 000 3 120

C mm 415 485

D mm 548 548

E mm 1 615 1 625

F mm 360±60 360±60

G mm 2 170 2 170

H mm 3 793 3 950

I mm 1 373 1 397

J mm 608 630

K mm 525 528

L mm 435 438

M mm 13° 13°

N mm 160 160

O mm 438 433

P mm 1 614 1 771

Q yukarı mm 3 785 3 942

aşağı mm 2 917 3 075

R açık mm 3 252 3 337

kapalı mm 2 476 2 560

S mm 3 168 3 253

T mm 2 495 2 495

U mm 320 320

V mm 2 500/ 2 500/

mm 3 000 3 000

W mm 5 000/ 5 000/

mm 6 000 6 000

X mm 300 325

Y mm 2 269 2 335

Z mm 300 770
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Donanım

Her ürün, her pazarda sunulmamaktadır. Sürekli geliştirme politikamız çerçevesinde teknik özelliklerde ve tasarımda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Resimler; 
standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içerebilir.

OPSIYONEL DONANIMLAR

P7820C ABG P8820C ABG

Malzeme Yönetimi

Bağımsız çalışan hoper kanatları • •
Hidrolik ön apron • •
Ters çevrilebilir konveyör • •
Malzeme gerekliliklerine göre oransal 
ultrasonik sensörlü burgu kontrolü

• •

Merkezi yağlama • •
Elektronik

Seviye dengeleme sistemleri • •
Yardımcı kontrol paneli • •
İlave soketler 230 V • •

Yapı

Isıtmalı delüks koltuklar • •
GRP (fiberglas ile güçlendirilmiş plastik) 
malzemeden her hava koşuluna uygun tavan

• •

Ön cam (yalnızca her hava tavan ile birlikte) • •
Yanlar için branda • •
Özel boya (RAL renk koduna göre, metalik 
boya hariç) • •

Mastar

Çift sıkıştırmalı ve titreşimli Vario mastarlar 
ve manuel ayarlı mastarlar için hidrolik • –
Mastar tırmanma önleme kilidi • •
Mastar gergi aparatı • •
Mastar desteği • •
Mastar yük cihazı • •
Uzatılabilir mastarlar için hidrolik yükseklik 
ayarı

• •
Lambalar

Xenon çalışma lambaları (sadece dört 
mevsim tavan ile birlikte) • •
İki ek çalışma lambası (arka) • •
Burgu aydınlatması • •
Uyarı flaşörleri • •

Çevresel

Bitümen dumanı için davlumbaz • •
Emülsiyon sprey sistemi • •
Ağır hizmet sprey temizleme tabancası • •
Biyobozunur hidrolik yağı • •

STANDART DONANIMLAR

P7820C ABG P8820C ABG

Motor

Volvo Dizel motor, Stage IIIA/Tier 3 • •
Tahrik

Elektronik tahrik kontrolü • •
Ömür boyu yağlanmış palet makaraları • •
Dövme ve sertleştirilmiş palet bağlantıları • •
Otomatik palet gergisi • •

Malzeme Yönetimi

160 mm Ø ile büyük kamyon tampon 
makaraları • •

Konveyörler ve burgular için dört bağımsız 
hidrostatik tahrik

• •

Hidrolik burgu yükseklik ayarı • •
Burgu dönüşü için ters çevrilebilir yön • •
Orantılı burgu hızı kontrolü • •

Elektronik

Electronic Paver Management (EPM 2) • •
Akıllı güç • •
Ayarlar Yöneticisi • •
Servis Aralığı Yöneticisi • •
Ayarlanabilir ve döner kontrol ünitesi • •
Elektrik kutusu • •
Akü ana şalteri • •
Asfalt döşeme mastarı için iki harici kontrol 
paneli

• •

Yapı

İki koltuk, yana genişletilebilir • •
Vandalizm önleme kiti • •

Mastar

Ayrı çekme kolları • •
Sıkıştırmalı ve titreşimli Vario mastarlar için 
hidrolik

• –
Çift sıkıştırmalı ve titreşimli Vario mastarlar 
ve manuel ayarlı mastarlar için hidrolik – •

Mastar kilidi • •
Lambalar

Dört çalışma lambası • •
Sürücü bölmesi aydınlatması • •

Çevresel

Ses yalıtımı • •
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