
P7820C ABG, P8820C ABG
Volvo bandburna asfaltläggare   2,5–13 m   175–200 kW



2

Intelligent asfaltläggning
Sätt dig i förarsätet och känn kraften i Volvos bandburna ABG-asfaltläggare P7820C 
och P8820C, byggda för prestanda och precision i alla asfaltläggningsprojekt. Upplev 
oöverträffad kontroll på fingertoppsavstånd med den unika EPM II-kontrollpanelen, 
utformad för enkel användning och maximal effektivitet. Intelligent asfaltläggning när den är 
som bäst.

Läggningsguide   
Den unika EPM II-kontrollpanelen gör att operatören snabbt kan 
ändra inställningar såsom skridtemperatur och motorparametrar och 
samtidigt övervaka läggningsprocessen på huvudskärmen.

Bränsleövervakningssystem   
Bränsleövervakningssystemet på EPM II-kontrollpanelen registrerar 
och visar bränsleförbrukningen per dag eller period så att du kan 
planera påfyllning och beräkna driftskostnaderna.

Smart power för lägre bränsleförbrukning och ljudnivå   
När asfaltläggningsförhållandena inte kräver full effekt kan 
operatören välja smart power-läge på EPM II-kontrollpanelen. Då 
sänks automatiskt varvtalet till 1 600 varv/min, vilket resulterar i 
lägre ljudnivå och upp till 30 % lägre bränsleförbrukning.

Inställningshanterare   
Med inställningshanteringsfunktionen på EPM II-kontrollpanelen 
kan operatören välja alla asfaltläggningsinställningar och parametrar 
och spara dem för återanvändning, vilket ger konsekventa 
asfaltläggningsresultat vid liknande jobb.

Knapp för automatiskt på/av   
Medger stopp och omstart med samma inställningar under läggning.

Serviceintervallhanterare   
Visar ett meddelande när det är dags för regelbundet underhåll och 
service.
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EPM II-kontrollpanel 
för enkel användning
Volvos intuitiva kontrollpanel EPM II (Electronic Paving Management), med inbyggd färgskärm, ger operatören möjlighet att snabbt välja 
och ändra asfaltläggarens inställningar medan den är i rörelse. Alla manöverknappar är bakgrundsbelysta och ordnade efter position i 
asfaltläggaren för snabb identifiering. Den stora panelen kan ställas in för bekvämaste arbetsställning.
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Via ett lättanvänt vred på kontrollpanelen ger det elhydrauliska systemet mjuk, exakt reglering för kurvor, raksträckor och allt däremellan.

Exakt 
styrningsreglering
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Ta dig uppför alla backar och asfaltera alla kurvor med Volvos ultrasmidiga 
asfaltläggningssystem. Oberoende kördrivning och utmärkt dragkraftsreglering möjliggör 
omedelbar, exakt rörelse via ett vred. Volvos högprestandamotor ger den kraft du behöver 
när vägen blir brant och jobben blir krävande.

Kraft och precision

Motor med topprestanda   
Volvos D8-motor med höga prestanda uppfyller utsläppskraven 
för steg 4, Interim/steg IIIB och ger hög effekt och låg 
bränsleförbrukning.

Hög effekt, låg ljudnivå   
Volvos motor och komponenter är perfekt anpassade till varandra för 
en lägre ljudnivå, vilket minskar operatörens trötthet och bullernivån.

Perfekt balanserad   
Asfaltläggaren har god viktfördelning över bandens stora 
kontaktyta vilket ger maskinen maximal dragkraft och stabilitet. 
Vikt och drivförmåga balanserad mot motoreffekten ger optimala 
asfaltläggningsprestanda.

Hydraulisk bandspänning   
Det automatiska bandspänningssystemet är aktivt konstant, och 
upprätthåller korrekt bandspänning som ger smidig drift, minskat 
bandslitage och färre stillestånd.
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Stig upp på förarplattformen och beundra ditt arbete i 360°. Se det konstanta 
materialflödet från det stora tråget, som innehåller tillräckligt med material för kontinuerlig 
asfaltsläggning. Se den jämna matningen av material i matningskanalen där transportören 
och matarskruvarna samverkar perfekt för en skarvfri, jämn beläggning.

Se ditt arbete ur alla vinklar

Stor trågvolym   
Det nya, stora trågets utformning gör att separering av materialet 
under matningen undviks för en konsekvent materialblandning. 
Större volym underlättar kontinuerlig asfaltläggning, till exempel 
under broar, utan upprepade stopp och starter.

Konstant materialflöde   
Trågets volym samt transportörens och matarskruvarnas höga 
överföringskapacitet samverkar för konstant, smidigt materialflöde 
utan separering. Detta ger optimal beläggningskvalitet i varje jobb, 
oavsett bredd, tjocklek eller läggningshastighet.

Enhetlig beläggningstjocklek   
Oberoende, reversibla hydrostatiska drivenheter för både matarbanden och matarskruvarna säkerställer en 
konsekvent beläggningstjocklek över hela den lagda bredden.
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Runtom- 
sikt
360° sikt över hela läggningsprocessen från förarsätet ger optimal säkerhet och produktivitet. Sätena kan skjutas ut över asfaltläggarens sida 
för ännu bättre sikt. Vid arbete i mörker lyser strålkastarna (tillval) säkert upp området runt asfaltläggaren.
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Det perfekta 
asfaltläggningspaketet

Ger en översikt över hela läggningsprocessen. Den stora panelen med 
färgskärm kan flyttas till det bekvämaste arbetsläget.

EPM II-kontrollpanel för enkel användning

Volvos D8-motor med höga prestanda 
uppfyller utsläppskraven i steg 4, 
Interim/steg IIIB för hög effekt och låg 
bränsleförbrukning.

Motor med topprestanda

360° sikt över hela 
asfaltläggningsprocessen för bättre 
säkerhet och produktivitet. Förarsätet kan 
skjutas ut över asfaltläggarens sida för 
bättre sikt.

Runtomsikt

Din asfaltläggningsguide

Den unika EPM II-kontrollpanelen 
gör att operatören snabbt kan ändra 
inställningar såsom skridtemperatur och 
motorparametrar och samtidigt övervaka 
läggningsprocessen på huvudskärmen.

Hydraulisk bandspännare

Automatisk bandspännare håller korrekt 
bandspänning och minskar slitaget för att 
ge smidig drift

Stor trågvolym

Det nya, stora trågets utformning gör 
att separering av materialet under 
matningen undviks för en konsekvent 
materialblandning. Större volym 
underlättar kontinuerlig asfaltläggning.
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Elektroniskt styrd, oberoende 
kördrivning för respektive band ger 
smidig asfaltläggning under alla 
driftsförhållanden.

Exakt styrningsreglering

Volvos skridar har branschledande prestanda 
för bästa beläggningskvalitet, enhetlighet och 
jämnhet.

Bästa skridprestanda

Elektriskt skridvärmningssystem

Variomatic-skridar har en dubbel 
uppvärmningsanordning som ger 
konsekvent och tillförlitlig uppvärmning.

Hållbara luckor

Nya underhållsluckor i komposit på sidan 
för enklare åtkomst vid service.

Delade dragarmar

Förlängda dragarmar ger bättre 
materialflöde vid asfaltläggning med stor 
bredd.

Fällbart skärmtak

Taket kan sänkas för enkel transport.
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Branschledande skridar
Volvos skridar är konstruerade för att ge bästa beläggningskvalitet, enhetlighet och 
jämnhet. Dessa branschledande skridar är mångsidiga och effektiva vid läggningsbredder 
upp till 13 meter, och kan hantera många olika material. Tack vare den maximala 
förkompakteringen reduceras vältningsarbetet avsevärt.

Elektrisk skriduppvärmning   
Volvos Variomatic-skridar har en dubbel uppvärmningsanordning 
som ger konsekvent och tillförlitlig uppvärmning.

Skridstyrenhet   
Via skridstyrenheten kan skridoperatören reglera skridens funktioner 
och materialflöde.

Unik snabbkoppling   
Förlängningar sätts dit eller tas bort på några minuter utan 
specialverktyg tack vare Volvos unika snabbkopplingssystem, vilket 
sparar tid och pengar.

Unik skridbelastningsenhet   
Den unika skridbelastningsenheten förhindrar gupp i beläggningen 
genom att anlägga tryck på skriden under en kort tid efter 
det att asfaltläggningen startas, vilket säkerställer konsekvent 
beläggningskvalitet.
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Bästa 
skridprestanda
Volvos fasta skridar har bevisat sin mångsidighet och effektivitet vid läggningsbredder på upp till 13 meter, och Variomatic-skridarna ger 
optimal flexibilitet med hydrauliskt inställbar läggningsbredd upp till 10 meter inklusive förlängningar. Enkel- eller dubbelstampsystem kan 
beställas.
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Maximera maskinens drifttid

Säkert tillträde till förarplattformen   
Stora steg ger enkelt och säkert tillträde till förarplattformen med flera ledstänger och halkskyddade plattformar.

Enkelt underhåll   
De dagliga underhållskontrollerna är grupperade och åtkomliga från 
förarplattformen för enklare, snabbare och säkrare kontroller innan 
asfaltläggningen börjar.

Hållbara luckor   
Nya underhållsluckor i komposit på sidan ger enklare åtkomst vid 
service.

Förarplattform   
Förarplattformen med en enda nivå är bekvämt och ergonomiskt 
utformad för enkel användning och rörelse med ställbara säten och 
kontrollpanel.

Reservkretsar   
Alla primära kretsar har ett reservsystem och sinsemellan utbytbara 
komponenter för att hålla maskinen igång.

Utbytbara ECU   
ECU:erna kan växlas sinsemellan och har ett självdiagnostiksystem 
för färre stillestånd.

Tätade lager   
Transportör- och matarskruvsystemen är försedda med 
permanenttätade lager för lägre driftkostnader.
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SPECIFIKATIONER

P7820C ABG P8820C ABG

Motor (diesel)

Tillverkare Volvo Volvo

Modell D8H D8H

Effekt kW 175 200

hk 238 278

vid motorvarvtal varv/min 1 800 2 000

Kylvätska Vätska Vätska

Bränsletank, volym l 240 240

Avgasutsläpp Steg IIIB / steg 4i Steg IIIB / steg 4i

Asfaltläggning

Effekt (teoretisk)* t/tim 900 1 100

Mattans tjocklek (max) mm 300 300

Hastighet

Asfaltläggning (max) m/min 20 20

Transport (max) km/h 3,6 3,6

Undervagn

Längd mm 3 000 3 120

Bredd (bandplattor) mm 300 325

Transportörsystem

Trågvolym t 13,5 14

Antal transportband 2 2

Transportörhastighet (max) m/min 24 24

Borr

Antal matarskruvar 2 2

Hastighet (max) 1/min. 95 100

Diameter mm 360 360

Elsystem

Batterispänning V 24 24

Mått

Längd med Vario-skrid (uppfälld gångbrygga) mm 6 137 6 427

Längd med fast skrid mm 5 929 6 237

Bredd mm 2 548 2 548

Höjd mm 3 785 3 945

Höjd (transport) mm 2 917 3 075

Vikt**

Traktorenhet kg 15 600 17 700

1 Faktisk läggningskapacitet beror på materialets tjocklek, läggningsbredd och asfalteringshastighet, och varierar med förhållandena på arbetsplatsen. 
   Kontakta oss för hjälp att beräkna erfordrad läggningskapacitet för dina aktuella läggningsprojekt. 
2 Ungefärlig vikt utan skrid, med standardtråg, halvfull bränsletank, delade dragarmar, 75 kg operatör

Ljudnivå

P7820C ABG P8820C ABG

På förarplatsen enligt ISO 11201

LpA dB (A) 83 84

Externt enligt direktiv 2000/14/EC

LwA dB (A) 105 106

Specifikationer 
för Volvo P7820C ABG, P8820C ABG
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Specifikationer
Arbetsvikter¹ för skridar i kg

P7820C, P8820C P8820C

Vid läggningsbredd 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 6 822 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 7 042

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

¹ Inklusive matarskruvförlängningar, U-formade plåtar etc. 

MÅTT

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 13º 13º

N mm 160 160

O mm 438 433

P mm 1 614 1 771

Q höjt mm 3 785 3 942

sänkt mm 2 917 3 075

R öppen mm 3 252 3 337

stängd 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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Utrustning

Alla produkter marknadsförs inte på alla marknader. Under vår policy av ständiga förbättringar förbehåller vi oss rätten till ändringar i specifikationer och utförande utan särskilt meddelande.  
Illustrationerna visar inte alltid maskinen i standardutförande.

STANDARDUTRUSTNING

P7820C ABG P8820C ABG

Motor

Volvo-dieselmotor, steg IIIB/steg 4i • •
Drivlina

Reglerelektronik för drivsystem • •
Permanentsmorda bandrullar • •
Kedjor med smidda och seghärdade länkar • •
Automatisk bandspännare • •

Materialhantering

Stora drivrullar med 160 mm Ø • •
Fyra individuella hydrostatdrivningar för 
transportband och matarskruvar

• •

Hydraulisk höjdinställning av matarskruvar • •
Matarskruv, reversibel rotationsriktning • •
Proportionell reglering av matarskruvens 
hastighet • •

Elektronik

Styrenhet EPM 2 (Electronic Paver 
Management) • •

Smart power • •
Inställningshanterare • •
Serviceintervallhanterare • •
Justerbar och vridbar manöverenhet • •
Elektriskt kopplingsskåp • •
Batterifrånskiljare • •
Två utvändiga manöverpaneler för 
asfaltskrid

• •

Struktur

Två stolar, skjutbara i sidled • •
Antivandaliseringssats • •

Skrid

Delade dragarmar • •
Hydraulik för Vario-skridar med stamp och 
vibration

• -
Hydraulik för Vario-skridar med dubbel 
stamp och vibration samt manuellt 
inställbara skridar

- •

Skridlås • •
Belysning

Fyra arbetsstrålkastare • •
Belysning, förarutrymme • •

Miljö

Ljudisolering • •

EXTRAUTRUSTNING

P7820C ABG P8820C ABG

Materialhantering

Individuellt manövrerbara trågväggar • •
Hydrauliskt manövrerad frontplåt • •
Reversibelt transportband • •
Materialberoende proportionell reglering av 
matarskruvar med ultraljudgivare

• •

Centralsmörjning • •
Elektronik

Nivelleringssystem • •
Reservkontrollpanel • •
Extra eluttag 230 V • •

Struktur

Högkvalitetsstolar med värme • •
Glasfiberarmerat allväderstak • •
Vindruta (endast i kombination med 
allväderstak) • •
Presenningar för sidorna • •
Speciallackering (enligt RAL-färgkod, exkl. 
metalliclack) • •

Skrid

Hydraulik för Vario-skridar med dubbel 
stamp och vibration samt manuellt inställ-
bara skridar

• -
Skridstigningslås • •
Skridspännanordning • •
Skridavlastning • •
Skridbelastningsenhet • •
Hydraulisk höjdjustering för förlängnings-
bara skridar

• •
Belysning

Xenon-arbetsbelysning (endast i kombina-
tion med allväderstak) • •
Två extra arbetsljus (bak) • •
Matarskruv, belysning • •
Roterande varningsljus • •

Miljö

Utsug för bitumenångor • •
Emulsionssprutanläggning • •
Extra kraftig sprutpistol för rengöring • •
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja • •
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