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

P8820D ABG

Volvo Construction Equipment
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Büyük 
işler başarın

Asfaltlama verimliliğinde üstünlüğü tecrübe edin. 13 metrelik 
asfaltlama genişliği, yüksek kapasiteli hazne ve yüksek performanslı 

Volvo motoruyla P8820D ABG, büyük işler için büyük makinedir.

Üstün denge   
Genişliği 325 mm ve uzunluğu 3.120 mm olan paletler 
mükemmel yüzey teması sağlar. Bu, üstün makine dengesi 
sağlamak için güçlü şasi ve bileşenlerle birleşir. Ayrıca, Volvo 
otomatik palet gergisi tüm asfaltlama işlerinde gelişmiş yön 
dengesi sağlar.

Güçlü şekilde verimli   
Birinci sınıf Volvo motoru, özellikle hidrolik sisteme göre 
ayarlanmış olup, üstün performans ve verimlilik için 
düşük devirde yüksek tork sağlar. Motor gücünü şantiye 
gereksinimlerine uygun hale getiren ve size gerçekleştirme gücü 
veren uyarlamalı ECO Modu gibi akıllı özelliklerle yakıt tüketimini 
daha da azaltın.

Başarı için yapılandırıldı   
Asfalt döşeme işlemine ek olarak, çeşitli yapılandırmalar sayesinde asfalt sericinizi çeşitli uzmanlık uygulamalarında başarılı 
olmak için hazırlayabilirsiniz. Boru döşeme ve Çimento ile İşlenen Taban ve Silindir Sıkıştırılmış Beton malzemelerle çalışma gibi 
faaliyetlerde asfalt serici mastarının arkasındaki en yüksek sıkıştırma yoğunluğunu elde edin.
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Verimliliği 
sınırlarını zorlama
P8820D ABG’de maksimum 13 metrelik bir asfaltlama genişliği ve 300 mm’ye kadar asfaltlama kalınlığı ile büyük asfaltlama 
projelerini üstlenin. 14,7 ton hazne kapasitesi ve büyük konveyör tüneli, saatte 1 100 ton asfaltlama çıkışı sağlar.
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Her açıdan görüş   
Operatörler, düz motor kaputu tasarımı, daha küçük 
elektrik kutuları, platformun her iki tarafındaki camlı alanlar, 
uzatılabilir koltuk ve yakın alan aynaları sayesinde engelsiz 
görüşü deneyimliyor. Altı standart çalışma lambası ve isteğe 
bağlı aydınlatma kitleri, gece çalışırken güvenliği daha da 
artırır. Güvenlik ışığı işlevi, ana şalter açıldıktan veya kontak 
kapatıldıktan sonra üç dakika boyunca platformu aydınlatır.

Kulaklara karşı hassas    
Yüksek asfaltlama performansını son derece düşük ses 
seviyeleriyle elde edin. Motor çıkışını çalışma gereklilikleriyle 
eşleştirerek, uyarlanabilir ECO Modu ve optimize edilmiş RPM, 
asfaltlama ekibine ve yerel topluma fayda sağlayarak gürültü 
seviyelerini düşürür. Makine boyunca yalıtımlı bileşenler daha 
fazla gürültü azaltma sunar.

Asfalt Yardımı   
İsteğe bağlı Volvo Co-Pilot ile güçlendirilmiş Asfalt Yardımı, 
operatör hayatını kolaylaştırmak, asfaltlama işlemini belgelemek 
ve paspas kalitesini artırmak için tasarlanmış Malzeme 
Yöneticisi, Termal Profilleme ve Hava Durumu Görünümü de 
dahil olmak üzere güçlü bir dizi dijital araç sunar. 

Akıllı kenetlenme   
İsteğe bağlı Smart Dock ile asfaltlama verimliliğini artırın. 
Uzaktan kumandalı ışık çubukları, damperli sürücüye görsel 
sinyaller sunarak asfalt serici haznesine en güvenli ve en etkili 
şekilde yaklaşmalarını ve boşaltmalarını sağlamaya yardımcı 
olur. Bu, malzeme tedariğinde daha az kesinti, daha az malzeme 
dökülmesi ve daha tutarlı bir mat kalitesi ile sonuçlanır.

Operatörün 
seçimi

Volvo asfalt sericileri, en üst düzeyde operatör konforu sağlamak için 
endüstride ünlüdür ve P8820D ABG operatörleri, sezgisel kontroller, 
mükemmel görünürlük, akıllı fonksiyonlar ve geniş platform ile rahat, 

güvenli ve üretken çalışma vardiyalarının keyfini çıkarabilir.
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Kontrolü 
ele alın
Elektronik Asfalt Serici Yönetimi (EPM3) sistemi ile kontrolü elinize alın. Gece vitesleri için arkadan aydınlatmalı, tüm düğmeler 
kontrol sistemine birleştirilmiştir ve kullanım kolaylığı için düzenlenmiştir. EPM3, işten işe tutarlı asfaltlama kalitesini sağlamak için 
bireysel projeler için özelleştirilmiş ayarları saklayan Ayarlar Yöneticisi ve operatörü gereken veya zamanlanmış bakıma uyaran Hizmet 
Aralığı Yöneticisi gibi tümleşik işlevlere sahiptir.
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İdeal malzeme akışı    
Önceki neslin başarısı üzerine inşa edilen P8820D ABG, 
120 mm’den 200 mm’ye kadar artan burgu yükseklik ayar 
aralığı sunar. Bu, asfalt sericinin 300 mm’ye kadar geniş bir 
tabaka kalınlığı aralığı için burgu kanalında ideal malzeme akışı 
sağlamasına olanak tanır. 

Güvenle asfalt serin   
Büyük asfaltlama genişliklerinde çalışırken başlatma darbelerini 
önleyen isteğe bağlı Volvo patentli asfalt serici tablası yükleme 
cihazı sayesinde projelerinizin tamamı boyunca tutarlı ve yüksek 
kaliteli sonuçlar alın. Asfalt serici mastarı gergi tertibatı asfalt serici 
tablası uzunluğu boyunca burulma sertliğini kilitler ve asfalt serici 
mastarı genişliğinin tamamında tutarlı bir atak açısı sağlar.

Doğru paletle doğru yolda    
Artan çalışma süresi ve daha düşük işletme maliyetleri için, 
alt takım Volvo’ya özgü hidrolik işletimi olan otomatik bir palet 
gergisi içerir. Bu, daha hassas ve dengeli direksiyon ve daha az 
aşınma sağlarken, dayanıklı palet sıyırıcıları daha pürüzsüz bir 
yüzey kalitesine katkıda bulunur.

Kesinti olmadan asfalt serin   
Hızlı ve güvenli servis ile kısa sürede çalışmaya geri dönün. 
Platformun üstündeki geniş açıklık sayesinde temel kontrol 
noktalarına daha iyi servis erişimi, bakım kolaylığı sağlar, duruş 
süresini azaltır ve işletme maliyetlerini en aza indirir. 

Sürekli 
kalite

Tutarlı asfaltlama sonuçları için P8820D ABG’ye güvenin. Kaliteye ve çalışma süresine odaklanarak 
tasarlanan makine, arttırılmış burgu yükseklik ayarı, otomatik palet gergisi, asfalt serici mastarı 
yükleme cihazı ve Soft Dock seçeneklerinin yanı sıra kolay servis de sunar. Sonuç, rakipsiz mat 

kalitesi sağlamak için güvenebileceğiniz bir asfalt sericidir; vardiya vardiya, gün gün.
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Yumuşak 
yerleştirme
Piyasadaki darbeleri emebilen ve aynı anda salınımını sürdüren tek çözüm olan Soft Dock seçeneğiyle kenetlenirken, forklift ve asfalt 
sericilere zarar vermekten kaçının. Yastıklı itme silindirleri yerleştirme sırasındaki darbeyi emer, en yüksek seviyede mat kalitesi 
sağlamak için asfalt serici mastarının arkasındaki iz riskini azaltır.
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Mükemmel asfalt serici tablası   
On yıllarca süren mühendislik mükemmelliği üzerine inşa edilen Volvo asfalt serici tablaları, en iyi kaplama kalitesini, homojenliği ve 
pürüzsüzlüğü sunar. 13 metreye kadar asfaltlama genişliğine sahip P8820D ABG, çeşitli malzemeleri işleyebilen bir dizi Volvo asfalt 
serici mastarı ile donatılabilir. Volvo Variomatik asfalt serici mastarları, her hidrolik uzantıda dördü olmak üzere sekiz kılavuz tüpüne 
sahiptir ve tutarlı ve düzgün bir şekilde sıkıştırılmış pürüzsüz bir yüzeye katkıda bulunur.

Dayanıklı sıkmaç çubuklu   
Tamamen sertleştirilmiş ve bakımı kolay, malzeme hedef 
yoğunluğunu elde etmek için özel olarak tasarlanmış Volvo 
sıkmaç çubuklarına güvenebilirsiniz. Uygulamaya ve duruma 
bağlı olarak, pürüzsüz, düzgün bir yüzey sağlamak için tek veya 
çift sıkmaçlı asfalt serici mastarlarından birini seçin. 

Kolay uzatma   
Volvo’nun benzersiz hızlı bağlantı sistemi sayesinde asfalt serici 
tablası uzatmalarını verimli ve güvenli bir şekilde ve özel bir alet 
gerektirmeden değiştirin. Kanal plakaları, kılavuz plakaları ve 
burgu uzatmaları dahil 6,5 metrelik bir asfalt serici mastarını 
sadece 55 dakikada birleştirin.

Üstün 
asfaltlama sonuçları

13 metreye kadar genişlik döşemek P8820D ABG, operasyonel gereksinimlerinize ve tercihlerinize 
bağlı olarak geniş bir yelpazedeki yüksek performanslı asfalt serici mastarlarıyla uyumludur. Volvo 

hızlı bağlantı sistemini, özel profil çözümlerini ve isteğe bağlı hidrolik olarak kontrol edilen uç 
kapakları içeren, nihai asfaltlama sonuçları sunmak için Volvo’ya güvenebilirsiniz. 
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Özel 
hale getirin
VB79/89 ve VDT-V 79/89 asfalt serici mastarları, özel tahliye gereklilikleri gibi, yol yüzeyindeki özel taç profillerinin döşenmesi 
gerektiğinde daha fazla potansiyel sunar. Uzatılabilir asfalt serici mastarları, %10 (5,7 °) yukarı veya aşağı ayarlanabilir, ilave düzensiz 
profilleri daha kolay, daha az malzeme kullanımı ve daha düşük maliyetle açmayı mümkün kılan iki ilave mafsallı bölüme sahiptir.
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Büyük asfalt serici, 
büyük sonuçlar

Rahatlıkla asfaltlayın
• Ayar Yöneticisi içeren Sezgisel EPM3 
• Düşük gürültü seviyeleri 
• Asfalt serici tablası/asfaltlama panelleri için saklama 
alanları ve alet kutusu 
• Yüksek görünürlüğe sahip basamaklar ve tırabzanlar 
• Volvo Co-Pilot gücüyle Pave Assist (opsiyonel)

Büyük düşünün
• 13 m genişliğe ve 300 mm kalınlığa kadar asfaltlama 
• Saatte 1 100 ton 
• 14,7 ton hazne kapasitesi 
• Palet uzunluğu 3 120 mm, genişlik 325 mm 
•  Adaptif ECO güç özelliğiyle verimli Volvo motoru

Kusursuz yüzey
•  Balast serme, çimentoyla işlenmiş taban ve silindirle 

sıkıştırılmış beton ile uyumlu
• Otomatik palet gergisi  
• 3D düzleme sistemi: tak ve çalıştır 
• Mastar Yükü (opsiyonel) 
• Yumuşak Yerleştirme (opsiyonel)
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Mastar teknolojisi
• Özel taç dahil tüm profiller için VB79/89  
• Dayanıklı, bakımı kolay sıkmaç çubukları 
• Mastar gergi aparatı 
• Hızlı bağlantı sistemi 
•  Güç yüzdürme özelliğine sahip hidrolik uç kapakları (opsiyonel)

Daha fazlasını görün, daha fazla 
iş çıkarın
• Düz motor kaputu 
• Yan camlı parçalar ve yakın alan aynaları 
• Daha iyi arka görüş için daha küçük elektrik kutuları 
• Güvenlik aydınlatması fonksiyonu 
• Aydınlatma kitleri

Çalışma zamanı
• Servis noktalarına kolay erişim 
• Servis Aralığı Yöneticisi 
• CareTrack – kolay makine takibi 
• Bakım Setleri
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Volvo P8820D ABG detayları
Motor

Üretici Volvo

Model D7E

Yakıt Dizel

Çıkış kW 182

hp 247

elde edildiği motor devri d/dk 2 000

Yakıt deposu kapasitesi l 250

Egzoz emisyonu EPA Tier3

Asfalt serme

Çıkış (teorik)* t/h 1 100

Paspas kalınlığı (maksimum) mm 300

Hız

Asfalt serici (maksimum) m/dk 20

Taşıma (maksimum) km/h 3,6

Konveyör

Hazne kapasitesi t 14.7

Konveyör sayısı 2

Konveyör hızı (maksimum) m/dk 23

Burgu

Hız (maksimum) 1/min 100

Çap mm 360

Elektrik sistemi

Akü voltajı V 24

Ağırlık**

Çekici ünitesi kg 17 060

Notlar

*Gerçek asfaltlama performansı asfalt kalınlığına, genişliğine ve döşeme hızına bağlıdır ve iş sahasındaki asfaltlama koşullarına göre değişiklik 
gösterecektir. 
Asfaltlama projenizde asfaltlama performansını hesaplamanıza yardımcı olabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin. 
**Tüm ağırlıklar opsiyonel donanımlar hariç yaklaşık ağırlıklardır. Çekici ağırlığı: mastar olmadan, Ön Klape haznesi ile, standart itme silindiri ile, jeneratör 
ile, yarı dolu yakıt deposu ile, 75 kg sürücü ağırlığı dahil. 
*** Mastar VB78 2,5-5,0 m için geçerlidir. Uzatmalar kullanılırken maksimum tırmanma kabiliyeti düşer.

Ses Seviyesi

ISO 6396 / ISO 11201 standardına göre sürücünün kulağında

LpA dB 84

ISO 6395 / Direktif 2000/14/EC uyarınca harici

LwA dB 106

Titreşim

ISO 5349:2001 standardına göre el-kol titreşimi m/s² <2,5

ISO 2631:1997 standardına göre tüm gövde titreşimi m/s² <0,5

Maksimum izin verilebilir tırmanma kabiliyeti***

Çekici ünitesi + mastar % 12
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P8820D ABG
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Teknik özellikler

Boyutlar
A₁ Çalışma uzunluğu mm 6 856
A₂ Nakliye uzunluğu mm 6 446
B₁ Çalışma yüksekliği mm 3 952
B₂ Tavan yüksekliği mm 3 952
B₃ Nakliye yüksekliği mm 3 078
C Çekici genişliği mm 2 548
D₁ Tırabzan yüksekliği mm 2 185
D₂ Güverte yüksekliği mm 1 782
D₃ Mastar yüksekliği mm 937
E₁ Dış hazne genişliği mm 3 342
E₂ İç hazne genişliği mm 3 260
E₃ Salınım kirişi genişliği mm 2 495
F₁ Tavan uzatması mm 770
F₂ Koltuk konsolu uzatması mm 320
G₁ İç yükleme yüksekliği mm 621
G₂ Dış yükleme yüksekliği mm 749
H₁ İtme silindirine hazne uzunluğu mm 2 335
H₂ Hazne uzunluğu mm 2 168
J₁ Arka duvar burgu merkezine mesafe mm 275
J₂ Burgu orta mastarına mesafe mm 283
J₃ Mastar derinliği mm 1 297
K₁ Yere burgu yüksekliği (orta) mm 422
K₂ Burgu çapı mm 360
L Yerden yükseklik mm 166
N İtme silindiri çapı mm 160
O Konveyör genişliği mm 1 430
Temel mastar genişliği VB78+VB79 mm 2 500
Temel mastar genişliği VB88+VB89 mm 3 000
Uzatılmış mastar genişliği VB78+VB79 mm 5 000
Uzatılmış mastar genişliği VB88+VB89 mm 6 000
T₂ Palet uzunluğu mm 3 084
T₄ Arka duvara palet mesafesi mm 475
U₁ Palet göstergesi mm 2 335
U₂ Palet dolgusu genişliği mm 325
W₁ Yürüyüş platformu genişliği mm 250
W₂ Yürüyüş platformu yüksekliği mm 428

MASTARLARIN ÇALIŞMA YÜKSEKLİKLERİ¹
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 12 m (V) 13 m
VB78 ETC kg - - 3 600 - 5 222 - 5 802 6 342 - 6 923 - - - - -
VDT-V78 ETC kg - - 3 850 - 5 592 - 6 192 6 832 - 7 433 - - - - -
VB 79 ETC kg - - 4 050 - 5 672 - 6 252 6 792 - 7 373 - - - - -
VDT-V79 ETC kg - - 4 300 - 6 042 - 6 642 7 282 - 7 883 - - - - -
VB88 ETC kg - - - 4 050 - - 5 772 - 6 352 6 892 7 473 - - - -
VDT-V88 ETC kg - - - 4 450 - - 6 242 - 6 842 7 482 - - - - -
VB89 ETC kg - - - 4 500 - - 6 222 - 6 802 7 342 - - - - -
VDT-V89 ETC kg - - - 4 800 - - 6 642 - 7 242 7 882 - - - - -
MB 122 kg 1 800 3 065 - 4 752 - 5 595 - 6 439 - 7 282 8 126 8 969 9 813 9 863 10 656
VDT 121 kg 2 100 - - 5 052 - - 6 317 - - 7 582 - - 10 053 10 103 10 896

¹ Burgu uzatmaları, kanal plakaları, uç kapakları vb. dahil, sericiden bağımsız
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Donanım
STANDART DONANIMLAR

Motor

Volvo Dizel motor, EPA Tier 3

Tahrik

Elektronik tahrik kontrolü

Ömür boyu yağlanmış palet makaraları

Dövme ve sertleştirilmiş palet bağlantıları

Otomatik palet gergisi

Malzeme Yönetimi

Ağır itici silindirler

Oransal konveyör sensörleri

Oransal ultrasonik sensörlü burgu kontrolü

Konveyörler ve burgular için dört bağımsız hidrostatik tahrik

Ağır hizmet tipi burgu

Burgu hızlı kilit sistemi

Burgu dönüşü için ters çevrilebilir yön

Hidrolik burgu yükseklik ayarı

Elektrik ve elektronik

Elektronik Asfalt Serici Yöneticisi (EPM 3)

ECO modu

Ayarlar Yöneticisi

Servis Aralığı Yöneticisi

Operatör platformunda ayarlanabilir ve döner ana kontrol paneli

İki adet ayarlanabilir ve döner mastar kontrol paneli

Akü ana şalteri

Elektrik kutusu

MATRIS

Yapı

Her hava koşuluna uygun GRP (fiberglas ile güçlendirilmiş plastik)

İki koltuk, yana genişletilebilir

Vandalizm önleme kiti

Tavanda yakın alan aynaları

Volvo Yeşil Anahtar

Mastar

Ayrı çekme kolları

Mastar kilidi

VB mastarlar için hidrolik taç ayarı

Değişken mastarlar için hızlı bağlantı sistemi

Lambalar

Operatör platformu aydınlatması

Güvenlik aydınlatması fonksiyonu

Çevresel

Ses yalıtımı

OPSIYONEL DONANIMLAR

Malzeme Yönetimi

Smart Dock

Soft Dock

Bağımsız çalışan hazne kanatları

Hidrolik ön apron

Burgu mili için koruyucu yarım kovanlar

Burgu uzatmaları ve ilave burgu yatakları

Ağır hizmet tipi konveyör örtüsü

Ters çevrilebilir konveyör

Merkezi yağlama

Elektrik ve elektronik

Dört adet 230 V elektrik soketi

Yanal acil stop

Yüksek ortam sıcaklığı fanı

CareTrack — GSM kurulumu

CareTrack — Uydu kurulumu

Asfalt Asistanı (Volvo Co-Pilot sistemi)

Volvo Smart View kamera sistemi

Düzleme ekipmanı

EPM kontrol panelleri için taşıma çantası

Yapı

Isıtmalı delüks koltuklar

Ön cam

Her hava tavan için yan brandalar

Özel renkler

Elektro-hidrolik her hava tavan

Ön balast ağırlığı

Mastar

Mastar ara parça blokları

Mastar desteği

Mastar tırmanma önleme kilidi

Mastar yük cihazı

Mastar gergi aparatı

Uzatılabilir mastar için hidrolik yükseklik ayarı

Özel profiller VB79, VB89

Hidrolik olarak ayarlanabilir Power-Float mastar uç kapakları

Isıtılabilir mastar uç kapağı

Katlanabilir mastar yürüme yolu

Lambalar

Temel Kit Halojen

Temel Kit LED

Plus Çalışma Kiti LED

Tam Gece Kiti LED

Uyarı flaşörleri LED

İki balon lamba LED

Çevresel

Yüksek performanslı sprey temizleme ünitesi

Biyobozunur hidrolik yağı

Duman uzaklaştırıcılar

Emülsiyon sprey sistemi
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Duman uzaklaştırıcılar Ön cam

Elektrikli tavan Hidrolik uç kapakları

Her ürün, her pazarda sunulmamaktadır. Sürekli gelişim politikamız kapsamında, teknik özellikleri ve tasarımları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. 
Resimler, standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içerebilir.

VOLVO OPSİYONEL DONANIM SEÇENEKLERİ

LED aydınlatma paketi Mastar yük cihazı
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