
Rozściełacze asfaltu Volvo   2,5–13 m   200 kW

P8820D ABG

Volvo Construction Equipment
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Idź 
na całość

Osiągaj maksymalną wydajność rozściełania. Dzięki możliwości 
rozściełania na szerokości 13 metrów, pojemnemu koszowi i 
efektywnemu silnikowi Volvo P8820D ABG to maszyna do 

wykonywania najpoważniejszych zadań.

Doskonała stabilność   
Mierzące 325 mm szerokości i 3120 mm długości gąsienice 
gwarantują świetną przyczepność. W połączeniu z solidną ramą 
i wytrzymałymi komponentami przekłada się to na wyjątkową 
stabilność maszyny. Ponadto automatyczny układ naciągu 
gąsienic Volvo zapewnia wysoki poziom stabilności kierunkowej 
podczas wykonywania różnego rodzaju prac nawierzchniowych.

Wysoka moc i oszczędność paliwa   
Duży moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej 
sprawia, że wysokiej klasy silnik Volvo doskonale współpracuje 
z układem hydraulicznym, zapewniając znakomite osiągi i 
niskie zużycie paliwa. Ponadto zużycie paliwa ograniczają 
także inteligentne funkcje, takie jak tryb ECO Mode, który 
dostosowuje generowaną przez silnik moc do specyfiki robót, 
pozwalając pracować z maksymalną wydajnością.

Skonfigurowany z myślą o sukcesie   
Dzięki bogatej gamie dostępnych konfiguracji rozściełacz można przygotować nie tylko do wykonywania nawierzchni asfaltowych, 
ale także wielu innych specjalistycznych prac. Osiągaj najwyższy poziom zagęszczenia za stołem podczas prac z kruszywem czy 
rozściełania podbudowy z betonu cementowego (CTB) bądź betonu wałowanego (RCC).
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Jeszcze większa 
produktywność
Maszyna P8820D ABG ułatwia realizację nawet największych prac nawierzchniowych. Umożliwia rozściełanie materiału o grubości 
do 300 mm na szerokości nawet 13 metrów. Kosz mieści aż 14,7 tony materiału, a szeroki tunel ppodajnika zgrzebłowego zapewnia 
wydajność rozściełania na poziomie 1100 ton na godzinę.
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Wybór 
operatorów

Rozściełacze Volvo są powszechnie cenione w branży za najwyższy poziom zapewnianego 
komfortu. Operatorzy modelu P8820D ABG pracują w wygodnym, bezpiecznym i sprzyjającym 

produktywności środowisku, które oferuje intuicyjnie rozmieszczone elementy sterujące,  
znakomitą widoczność, inteligentne funkcje i przestronną platformę.

Idealna widoczność   
Operatorzy mają zapewnioną doskonałą widoczność dzięki 
płaskiej masce silnika, mniejszym skrzynkom elektrycznym, 
powierzchniom szklanym po obu stronach platformy, 
przesuwanemu fotelowi i lusterkom bliskiego zasięgu. Sześć 
standardowych świateł roboczych i opcjonalne zestawy 
oświetleniowe dodatkowo podnoszą poziom bezpieczeństwa 
podczas pracy w nocy. Ponadto oświetlenie wewnętrzne 
rozświetla platformę przez trzy minuty po naciśnięciu głównego 
przełącznika i po zgaszeniu zapłonu.

Cicha praca   
Wysoka wydajność rozściełania jest osiągana przy wyjątkowo 
niskim poziomie hałasu. Adaptacyjny tryb ECO dostosowuje 
moc silnika do specyfiki robót. Optymalizuje liczbę obrotów 
silnika na minutę, ograniczając w ten sposób generowany 
hałas, co przekłada się na zdrowie zarówno pracownikom 
ekipy budowlanej, jak i okolicznych mieszkańców. Dodatkowo 
głośność pracy jest niwelowana przez odpowiednią izolację 
komponentów całej maszyny.

Pave Assist   
System Pave Assist, oparty na opcjonalnym systemie Volvo 
Co-Pilot zapewnia rozbudowany zestaw narzędzi cyfrowych 
(w skład których wchodzą m.in. Material Manager, Thermal 
Profiling i Weather View) opracowanych z myślą o ułatwieniu 
pracy operatorom, dokumentowaniu przebiegu rozściełania i 
poprawieniu jakości nawierzchni. 

Inteligentniejsze dokowanie   
Wydajność rozściełania zwiększa opcjonalny system Smart 
Dock. Zdalnie sterowane słupki oświetleniowe przekazują 
kierowcy wywrotki sygnały wizualne, które pomagają w 
maksymalnie bezpiecznym i sprawnym podjeździe do kosza 
rozściełacza, a następnie rozładunku materiału. Ogranicza to 
potencjalne zakłócenia w przepływie materiału, minimalizuje 
ryzyko jego wysypywania się i pozwala uzyskiwać bardziej 
jednolitą nawierzchnię.



5

Pełna 
kontrola
Elektroniczny system sterowania rozściełaniem (EPM3) zapewnia pełną kontrolę nad maszyną. W celu ułatwienia obsługi pracy 
po zmroku wszystkie przyciski są podświetlane, zebrane i uporządkowane w ramach jednego układu sterowania. System EPM3 
ma wbudowane funkcje, na przykład funkcję zarządzania ustawieniami, Settings Manager, która przechowuje niestandardowe 
ustawienia skonfigurowane dla poszczególnych projektów, pozwalając uzyskiwać jednakowe rezultaty przy podobnych pracach 
nawierzchniowych. Z kolei funkcja zarządzania przeglądami — Service Interval Manager — powiadamia operatora o wymaganej  
lub planowej konserwacji.
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Optymalny przepływ materiału   
Rozściełacz P8820D ABG zbudowano na fali powodzenia 
poprzedniej generacji tej maszyny i wyposażono w 
udoskonalony mechanizm regulacji wysokości podajników 
ślimakowych. Teraz działa on w zakresie od 120 do 200 
mm. Dzięki temu rozściełacz zapewnia optymalny przepływ 
materiału w kanale podajników ślimakowych, pozwalając 
uzyskiwać nawierzchnie o grubości maksymalnie 300 mm. 

Perfekcyjne rozściełanie   
Opcjonalne, opatentowane przez Volvo obciążenie belki 
zapobiega początkowym wypiętrzeniom podczas rozściełania 
szerokich nawierzchni. Pozwala uzyskiwać jednolitą jakość 
pracy na każdym etapie realizacji projektów. Urządzenie 
napinające do stołu zapewnia jego sztywność skrętną, dzięki 
czemu kąt natarcia jest taki sam na całej szerokości stołu.

Niezawodne gąsienice   
W celu uzyskania optymalnej dyspozycyjności i ograniczenia 
kosztów związanych z eksploatacją podwozie wykorzystuje 
automatyczny napinacz gąsienic ze specjalnym układem 
hydraulicznym Volvo. Zwiększa on precyzję sterowania i 
stabilność jazdy. Z kolei solidne zgarniacze na gąsienice 
pozwalają uzyskać lepsze wyrównanie nawierzchni.

Rozściełanie bez przestojów   
Szybki i bezpieczny serwis pozwala błyskawicznie wrócić do 
pracy. Umieszczony w górnej części platformy szeroki otwór 
zapewnia prostszy dostęp serwisowy do najważniejszych 
punktów kontroli technicznej. Dzięki temu ułatwia obsługę 
serwisową, skraca czas przestojów i ogranicza koszty 
eksploatacji. 

Trwała 
jakość

P8820D ABG gwarantuje jednakowe rezultaty rozściełania. Maszynę zaprojektowano z myślą o 
zapewnianiu wysokiej jakości i dyspozycyjności. Wyposażono ją w ulepszony mechanizm regulacji 

wysokości podajników ślimakowych, automatyczny układ naciągu gąsienic, obciążenie belki, 
system Soft Dock i rozwiązania ułatwiające serwisowanie. W efekcie zbudowano rozściełacz, który 

podczas ciągłej pracy pozwala uzyskiwać nawierzchnię na tym samym, znakomitym poziomie.
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Sprawniejsze napełnianie 
kosza zasypowego
System Soft Dock niweluje ryzyko uszkodzenia ciężarówki lub rozściełacza podczas dokowania. To jedyne dostępne na rynku 
rozwiązanie, które pochłania energię wstrząsów, a jednocześnie nie przerywa oscylacji. Amortyzowane rolki nośne pochłaniają 
energię uderzeń w trakcie dokowania, ograniczając w ten sposób ryzyko uszkodzenia nawierzchni za stołem, a tym samym 
przyczyniając się do podniesienia jej jakości.
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Stoły dopracowane do perfekcji   
Stoły Volvo zostały zaprojektowane na fundamencie wieloletniego doświadczenia konstruktorskiego, tak by zagwarantować 
najlepszą jakość, jednorodność i gładkość nawierzchni. Szerokość rozściełania P8820D ABG wynosi maksymalnie 13 metrów. 
Maszynę można wyposażyć w stoły Volvo różnego typu, odpowiednio do typu materiału. Stoły Volvo Variomatic mają osiem 
rur prowadzących, po cztery na każdym przedłużeniu hydraulicznym, dzięki czemu umożliwiają uzyskiwanie równej, jednolicie 
zagęszczonej nawierzchni.

Trwałe ubijaki   
Specjalnie zaprojektowane ubijaki Volvo — dodatkowo 
wzmocnione i proste w utrzymaniu — pozwalają skutecznie 
uzyskiwać docelową gęstość materiału. W zależności od 
zadania i warunków pracy do uzyskiwania idealnie równej, 
jednolitej powierzchni można wybierać pojedyncze lub 
podwójne ubijaki. 

Łatwe rozszerzanie   
Dzięki unikatowemu systemowi szybkozłączy Volvo wymiana 
przedłużeń stołu przebiega sprawnie i bezpiecznie, a 
ponadto nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Montaż 
6,5-metrowego stołu wraz z tunelami, blachami prowadzącymi 
i przedłużkami ślimaka zajmuje tylko 55 minut.

Najwyższa 
jakość rozściełania

Model P8820D ABG rozścieła materiał na szerokości nawet 13 metrów, 
przy użyciu szerokiej gamy stołów, które można dobierać do konkretnych 

wymogów operacyjnych i oczekiwań, tak by sprzyjać maksymalnie wydajnej 
pracy. Dzięki systemowi szybkozłączy Volvo, rozwiązaniom do uzyskiwania 
niestandardowych profili oraz opcjonalnym płytom końcowym sterowanym 

hydraulicznie maszyna Volvo gwarantuje najlepszą jakość rozściełania. 
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Do zadań 
specjalnych
Stoły VB79/89 i VDT-V 79/89 zapewniają większe możliwości, gdy trzeba uzyskać niestandardowy profil korony drogi, umożliwiający 
na przykład odpowiednie odprowadzanie wody. Rozsuwane stoły wyposażono w dwie dodatkowe sekcje przegubowe, których 
pochylenie można regulować w górę i w dół o 10% (5,7°), co umożliwia rozściełanie nieregularnych profili, przy mniejszym 
zapotrzebowaniu na materiał i w bardziej ekonomiczny sposób.
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Wielki rozściełacz, 
imponujące rezultaty

Komfort rozściełania
•  Intuicyjny system EPM3 z funkcją zarządzania 

ustawieniami (Settings Manager)
• Niski poziom hałasu 
•  Miejsce do przechowywania paneli/stołu i skrzynki 

narzędziowej
• Stopnie i poręcze o dużej widoczności 
•  System Pave Assist wykorzystująca wyświetlacz 

Volvo Co-Pilot (asystent operatora Volvo; opcja)

Idź na całość
• Maksymalna szerokość rozściełania: 13 m, grubość: 300 mm 
• 1100 ton na godzinę 
• Pojemność kosza zasypowego 14,7 t 
• Długość gąsienic: 3120 mm, szerokość: 325 mm 
• Oszczędny silnik Volvo z adaptacyjnym trybem ECO

Znakomita jakość wykończenia
•  Rozściełanie z balastem, możliwość układania podbudowy 

związanej cementem i betonu zbrojonego
• Automatyczny napinacz gąsienic  
• Układ poziomowania 3D (plug and play) 
• Docisk stołu (opcja) 
• Funkcja Soft Dock (opcja)
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Technologia stołów
• VB79/89 do wszystkich profili, w tym specjalnych  
• Trwałe, łatwe w konserwacji ubijaki 
• Napinacz stołu 
• System szybkozłączek 
•  Hydrauliczne płyty końcowe z funkcją pływania (opcja)

Widzisz więcej — zrobisz więcej
• Płaska pokrywa silnika 
• Szyby boczne i lusterka bliskiego zasięgu 
• >Mniejsze skrzynki elektryczne poprawiające widoczność do tyłu 
• Funkcja oświetlenia odprowadzającego 
• Zestawy oświetlenia

Dyspozycyjność
• Dostęp do punktów serwisowych 
•  Menedżer terminów przeglądów  

(Service Interval Manager)
• CareTrack — łatwe monitorowanie maszyny 
• Zestawy serwisowe
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Szczegółowe informacje o 
rozściełaczu P8820D ABG firmy Volvo

Uwagi

*Na rzeczywistą wydajność rozściełania wpływ ma grubość nawierzchni, szerokość rozściełania oraz szybkość rozściełania.Może być różna w zależności 
od warunków panujących w miejscu wykonywania robót. Oferujemy pomoc w obliczeniu wydajności rozściełania dla konkretnego projektu. 
** Masa przybliżona, bez opcjonalnych elementów konfiguracji. Masa ciągnika obejmuje przedni koszt zasypowy, standardowe rolki dociskowe, 
generator, zbiornik paliwa napełniony w połowie oraz operatora o masie ciała 75 kg.
*** Dotyczy stołu VB78 2,5–5,0 m. W przypadku korzystania z przedłużeń maksymalna zdolność do pokonywania wzniesień jest mniejsza.

Poziom hałasu

Przy uchu kierowcy, zgodnie z normą ISO 6396 / ISO 11201

LpA dB 84

Na zewnątrz, zgodnie z normą ISO 6395 / dyrektywą 2000/14/WE

LWA dB 106

Drgania

Drgania dłoń–ramię zgodnie z normą ISO 5349:2001 m/s² <2,5

Drgania całego ciała zgodnie z normą ISO 2631:1997 m/s² <0,5

Silnik

Producent Volvo

Model D8J

Paliwo Olej napędowy

Wydajność kW 200

KM 272

przy prędkości obrotowej silnika obr./min 2 000

Pojemność zbiornika paliwa l 250

Emisja spalin EU Stage V

Rozściełanie

Wydajność (teoretyczna)* t/h 1 100

Grubość nawierzchni (maks.) mm 300

Prędkość

Rozściełanie (maks.) m/min 20

Transport (maks.) km/godz. 3,6

Podajnik zgrzebłowy

Pojemność kosza zasypowego t 14,7

Liczba podajników zgrzebłowych 2

Prędkość podajnika zgrzebłowego (maks.) m/min 23

Ślimak

Prędkość (maks.) 1/min 150

Średnica mm 360

Układ elektryczny

Napięcie akumulatora V 24

Masa**

Ciągnik kg 17 350

Zdolność pokonywania wzniesień (dopuszczalna)***

Ciągnik + stół % 25
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Dane techniczne

Wymiary
A1 Długość eksploatacyjna mm 6 696
A2 Długość transportowa mm 6 446
B1 — wysokość robocza mm 3 952
B2 Wysokość z dachem mm 3 952
B3 Wysokość transportowa mm 3 078
C Szerokość ciągnika mm 2 548
D1 Wysokość poręczy mm 2 185
D2 Wysokość pomostu mm 1 782
D3 Wysokość stołu mm 937
E1 Zewnętrzna szerokość kosza zasypowego mm 3 342
E2 Wewnętrzna szerokość kosza zasypowego mm 3 260
E3 Szerokość poprzecznej belki wahliwej mm 2 495
F1 Przedłużenie dachu mm 770
F2 Przedłużenie konsoli fotela mm 320
G1 Wewnętrzna wysokość ładowania mm 621
G2 Zewnętrzna wysokość ładowania mm 749
H1 Długość kosza do rolki pchającej mm  2 335
H2 Długość kosza zasypowego mm 2 168
J1 Odległość od tylnej ściany do osi ślimaka mm 275
J2 Odległość od środka ślimaka do stołu mm 283
J3 Głębokość stołu mm 1 297
K1 Wysokość ślimaka mierzona do ziemi (piasta) mm 422 ± 100
K2 Średnica podajnika ślimakowego mm 360
L Prześwit nad podłożem mm 166
N Średnica rolki pchającej mm 160
O Szerokość podajnika zgrzebłowego mm 1 430
Szerokość stołu podstawowego VB78 + VB79 mm 2 500
Szerokość stołu podstawowego VB88 + VB89 mm 3 000
Szerokość stołu rozszerzonego VB78 + VB79 mm 5 000
Szerokość stołu rozszerzonego VB88 + VB89 mm 6 000
T2 Długość gąsienicy mm 3 084
T4 Odległość od gąsienicy do ściany tylnej mm 475
U1 Rozstaw gąsienic mm 2 010
U2 Szerokość nakładki gąsienicowej mm 325
W1 Szerokość pomostu mm 250
W2 Wysokość pomostu mm 428

MASY ROBOCZE¹ STOŁÓW²
Szerokość 
robocza

2,5 m 5 m 6 m 6,5 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m
9 m  
(V)

10 m 11 m 12 m
12 m  
(V)

13 m

VB78 kg - 3 600 - 5 222 5 802 6 342 - 6 923 - - - - - -
VDT-V78 kg - 3 850 - 5 592 6 192 6 832 - 7 433 - - - - - -
VB79 kg - 4 050 - 5 672 6 252 6 792 - 7 373 - - - - - -
VDT-V79 kg - 4 300 - 6 042 6 642 7 282 - 7 883 - - - - - -
VB88 kg - - 4 050 - 5 772 - 6 352 6 892 - 7 473 - - - -
VDT-V88 kg - - 4 450 - 6 242 - 6 842 7 482 - - - - - -
VB89 kg - - 4 500 - 6 222 - 6 802 7 342 - - - - - -
VDT-V89 kg - - 4 800 - 6 642 - 7 242 7 882 - - - - - -
MB 122 kg 2 242 - 4 456 - 6 076 - - 6 828 7 454 8 050 8 575 9 070 9 679 9 878
VDT 121 kg 2 442 - 4 903 - 6 680 - - 7 531 8193 10 029 10 675 10 975

¹ Uwzględniając przedłużacze ślimaka, blachy kanału, bramki końcowe itp., niezależnie od rozściełacza
²Wszystkie stoły są ogrzewane elektrycznie
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Wyposażenie
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Silnik

Silnik wysokoprężny Volvo, EU Stage V

Napęd

Elektroniczne sterowanie napędem

Rolki gąsienic nasmarowane na cały okres eksploatacji

Kute i hartowane ogniwa gąsienic

Automatyczny napinacz gąsienic

Zarządzanie materiałami

Ciężkie rolki dociskowe

Proporcjonalne czujniki podajników zgrzebłowych

Proporcjonalne sterowanie ślimakami za pomocą czujników

Cztery indywidualne napędy hydrostatyczne podajników zgrzebłowych i 
ślimaków

Wzmocniony ślimak

System szybkiego blokowania ślimaka

Możliwość zmiany kierunku obrotu ślimaków

Hydrauliczna regulacja wysokości ślimaków

Układy elektryczne i elektroniczne

Electronic Paver Management (EPM 3)

Tryb ECO

Funkcja zarządzania ustawieniami (Settings Manager)

Menedżer terminów przeglądów (Service Interval Manager)

Regulowany, obrotowy główny panel sterujący w kabinie operatora

Dwa regulowane, obrotowe panele sterowania stołem

Główny wyłącznik akumulatora

Szafka elektryczna

MATRIS

Generator do elektrycznego ogrzewania stołu

Konstrukcja

Odporny na warunki atmosferyczne dach z GRP (plastiku wzmocnionego 
włóknem szklanym)

Dwa fotele rozkładane na bok

Zestaw chroniący przed wandalizmem

Lusterka wsteczne na dachu

Zielony klucz Volvo

Stół

Dzielone ramiona holownicze

Blokada stołu

Hydrauliczna regulacja wypukłości stołów VB

System szybkozłączek do stołów Vario

Światła

Oświetlenie podestu operatora

Funkcja oświetlenia odprowadzającego

Środowisko

Izolacja akustyczna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zarządzanie materiałami

System Smart Dock

System Soft Dock

Osobno obsługiwane burty kosza zasypowego

Hydraulicznie obsługiwany przedni fartuch

Proporcjonalne sterowanie ślimakami za pomocą czujników

Ochronne półpokrywy wału ślimaka

Przedłużenia ślimaka z dodatkowymi łożyskami

Wzmocniona osłona podajnika zgrzebłowego

Podajnik zgrzebłowy o zmiennym kierunku pracy

Centralne smarowanie

Obwód hydrauliczny przednich zgarniaczy na gąsienice

Zatrzymywanie podajnika

Układy elektryczne i elektroniczne

Gniazda zasilające 230 V

Przycisk zatrzymania awaryjnego z boku

Wentylator do pracy przy wysokich temperaturach otoczenia

CareTrack - instalacja komórkowa

CareTrack - instalacja satelitarna

Pave Assist (asystent operatora Volvo)

Inteligentny system kamer Volvo „widok z lotu ptaka”

Osprzęt poziomujący

Skrzynka do przenoszenia paneli sterujących układu EPM

Funkcja diagnostyki pokładowej do obsługiwanych ręcznie segmentów 
grzewczych stołu

Sygnał emitujący biały szum

Konstrukcja

Podgrzewane fotele Deluxe

Szyba przednia

Brezentowe kurtyny boczne do dachu

Kolory niestandardowe

Elektrohydrauliczny dach zabezpieczający przed złymi warunkami 
pogodowymi

Przedni balast

Stół

Klocki dystansowe do stołu

Wspomaganie stołu

Zabezpieczenie przed wspinaniem się na stół

Układ docisku stołu

Napinacz stołu

Hydrauliczna regulacja rozkładanego stołu

Profile specjalne VB79 i VB89

Hydraulicznie regulowane bramki końcowe stołu Power Float

Podgrzewana bramka końcowa stołu

Składany pomost stołu

Światła

Zestaw podstawowy halogenowy

Zestaw podstawowy LED

Zestaw Work Plus LED

Zestaw Full Night LED

Obrotowe światła ostrzegawcze LED

Dwie lampy balonowe LED

Środowisko

Urządzenie do oczyszczania zraszacza o wysokiej wydajności

Ulegający biodegradacji olej hydrauliczny

Wyciągi oparów

Układ natrysku emulsji
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Wyciągi oparów Zintegrowane poziomowanie

Zasilany dach zabezpieczający przed złymi warunkami pogodowymi Hydrauliczne bramki końcowe

Niektóre produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. W związku ze strategią ciągłego udoskonalania zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian 
w danych technicznych oraz produktach bez wcześniejszego zawiadomienia. 
Zamieszczone zdjęcia nie zawsze przedstawiają maszyny w wersji standardowej.

WYBÓR OPCJONALNEGO WYPOSAŻENIA VOLVO

System Smart Dock System Soft Dock
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