
P2870D ABG
Rozściełacze asfaltu Volvo   1,8–4,5 m   55,4 kW
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Bezkonkurencyjna  
wszechstronność
Nowy rozściełacz asfaltu P2870D ABG dotrze w miejsca niedostępne dla innych 
rozściełaczy kołowych. To najbardziej kompaktowy rozściełacz w ofercie Volvo, 
który zapewnia maksymalną wszechstronność działania w trakcie realizacji drobnych 
i średnich projektów nawierzchniowych. Wyposażono go we wszystkie wiodące w 
branży rozwiązania, którymi dysponują większe maszyny.
Wszechstronność   
P2870D ABG to wielozadaniowy rozściełacz, który świetnie 
się spisuje zarówno w wąskich przestrzeniach, jak i podczas 
szybkiego wykonywania kompleksowych prac nawierzchniowych. 
Wyposażoną we wspomaganie układu kierowniczego maszynę 
cechuje wąski (2 m) promień skrętu. Dzięki bogatej ofercie 
wyposażenia — m.in. niezależnie sterowanym skrzydłom kosza 
czy składanemu elektrohydraulicznemu dachowi — można 
realizować jeszcze bardziej zróżnicowane prace nawierzchniowe.

Jedna maszyna, wiele zastosowań   
Rozściełacz P2870D ABG dysponuje mocą, która pozwala mu bez 
trudu pchać przed sobą ciężarówkę podającą asfalt. Kosz zsypowy 
o pojemności 9 ton może także łatwo być uzupełniany przez inne 
maszyny. Ponadto tylko Volvo oferuje możliwość niezależnego 
sterowania pracą podajnika zgrzebłowego w maszynie tej wielkości. 
Wszystko po to, by zapewniać jeszcze większą wydajność godzinową. 
Do wyposażenia standardowego należą układy proporcjonalnego 
sterowania podajnikiem zgrzebłowym oraz ślimakiem.

Łatwy transport   
Rozściełacz P2870D ABG może poruszać się z prędkością 
nawet 16 km/h, co umożliwia szybsze przemieszczanie się po 
terenie robót. Maszyna jest na tyle kompaktowa, że można ją 
przewozić na pojeździe transportowym razem z walcem. Nie 
trzeba nawet demontować krótszych przedłużeń stołu ani płyt 
końcowych.

Wydajna praca   
Prace nawierzchniowe mogą trwać dłużej bez konieczności ich 
wstrzymywania w celu uzupełnienia paliwa. Wydajny silnik Volvo 
i perfekcyjnie dopasowane układy hydrauliczne przekładają się 
na mocny układ napędowy, który w niczym nie ustępuje tym 
stosowanym w większych rozściełaczach Volvo ABG.
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Idealny do  
prac w mieście
Rozściełacz P2870D ABG wyróżnia niski poziom emisji hałasu i spalin, dzięki czemu maszyna doskonale sprawdza się w ścisłych 
centrach miast. Prace wykonywane w terenie zabudowanym nie powinny negatywnie odbijać się na środowisku lokalnym. Dlatego 
stół pracuje niezwykle cicho, a ekonomiczny silnik o mocy 55 kW zużywa niewiele paliwa i generuje małą ilość CO2.
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Wszystko pod 
kontrolą operatora
Opracowany przez Volvo elektroniczny układ sterowania rozściełaniem (EPM3) jest ceniony za przyjazny operatorom sposób 
obsługi. Przejrzysty i intuicyjny interfejs pomaga odnajdować się w poszczególnych funkcjach roboczych, a pokrętło pozwala 
błyskawicznie je wybierać i regulować. Dzięki temu, że prezentowaną maszyną steruje się tak samo jak większymi rozściełaczami 
Volvo ABG, operatorzy od razu mogą swobodnie przystąpić do pracy.
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Wybór operatorów
Rozściełacz P2870D ABG stworzono z myślą o komforcie operatorów, dlatego 
wyposażono go w szereg nowoczesnych funkcji, które znaleźć można w maszynach 
Volvo ABG o większych rozmiarach. Dzięki w pełni regulowanemu panelowi 
kontrolnemu, łatwym w obsłudze elementom sterowania i znakomitej widoczności 
masz pewność, że operatorzy czują się komfortowo i pracują z maksymalną 
wydajnością przez całą zmianę.

Natychmiastowa gotowość do pracy   
Zintegrowana z układem EPM3 funkcja zarządzania 
ustawieniami (Settings Manager) pozwala na przystąpienie do 
pracy bez opóźnień, umożliwiając operatorowi przechowywanie 
i pobieranie niestandardowych ustawień dla poszczególnych 
projektów. Szybko nagrzewający się stół (do 3°C na minutę) 
umożliwia błyskawiczne, bezproblemowe przygotowanie 
maszyny.

Ochrona bez względu na pogodę   
Operator jest chroniony w każdych warunkach meteorologicznych 
dzięki dachowi, który zapewnia wbudowaną izolację akustyczną, 
i przesuwanym przedłużeniom, które osłaniają operatora, nawet 
gdy fotel jest wysunięty. Opcjonalne powierzchnie szklane 
po obu stronach platformy operatora stanowią dodatkowe 
zabezpieczenie przed wiatrem.

Komfort dostosowany do indywidualnych potrzeb   
Operator może wybrać najwygodniejszą pozycję do pracy 
i w kilka sekund dostosować swój podest tak, by sterować 
pojazdem na stojąco. Cały pulpit sterowniczy można przesuwać 
w obie strony rozściełacza i przechylać o 30 stopni w każdym 
kierunku.

Wygodne przechowywanie   
W maszynie można bezpiecznie przechowywać panel sterowania 
rozściełaniem i panele boczne stołu, dzięki czemu pod koniec 
zmiany operator nie musi ze sobą niczego zabierać. Pod daszkiem 
i na poziomie stołu wydzielono nowe obszary przechowywania, a 
do wygodnego otwierania i zamykania wszystkich zamków służy 
kluczyk zapłonu.
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Oferta nie do odrzucenia
Rozściełacz P2870D ABG oferuje jakość i rozwiązania konstrukcyjne na poziomie, 
jakiego można oczekiwać tylko od Volvo. Maszyna jest wyposażona w szereg 
inteligentnych funkcji i rozwiązań, dzięki którym osiągniesz bezkonkurencyjną jakość 
rozściełania.

Podnośnik tylnej ramy   
Podnośnik tylnej ramy to nowe rozwiązanie stosowane wyłącznie w rozściełaczach Volvo, które umożliwia podniesie tylnych kół 
rozściełacza poprzez zwiększenie nacisku na stół. Podnośnik tylnej ramy przydaje się, gdy trzeba zwolnić koła buksujące w grząskim 
gruncie, a także usprawnia i ułatwia ich naprawę.

Płynna jazda l   
Rozściełacz P2870D ABG ma podwozie 6x4, które stanowi najlepszą gwarancję komfortu i wygody podróży między miejscami 
robót. Zamontowane w maszynie układy poziomowania opierają się na rozwiązaniach technicznych stosowanych w większych 
rozściełaczach Volvo ABG. To unikalne w tej klasie maszyn urządzenia zapewniające bezkonkurencyjny poziom komfortu jazdy.
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Stół idealny
Uwalniaj potencjał maszyny dzięki stołowi Volvo, który z jednej strony zapewnia 
znakomitą wszechstronność rozściełania, a z drugiej — równą nawierzchnię o 
bardzo dobrej jakości. Dzięki zestawowi zaawansowanych funkcji, które stworzono 
na bazie wieloletnich doświadczeń z innymi maszynami Volvo ABG, rozściełanie 
przebiega wyjątkowo sprawnie, a osiągane rezultaty spełniają nawet najbardziej 
wygórowane oczekiwania.

Inteligentniejsze sterowanie płytami końcowymi   
Hydrauliczne sterowanie płytami końcowymi eliminuje 
potrzebę ręcznej regulacji. To opcjonalne rozwiązanie zwiększa 
bezpieczeństwo operatorów, pozwalając im pozostać na 
podeście operatora zamiast wychodzić na drogę, a jednocześnie 
skraca czas niezbędny do uzyskania zadowalającego efektu 
z każdej strony. Grubość sterowanych hydraulicznie płyt 
końcowych stołu nie przekracza grubości płyt regulowanych 
ręcznie, a to dzięki smukłej konstrukcji, która pozostawia w 
obrębie stołu mniej nieutwardzonego materiału.

Spersonalizowane metody pracy   
Przeprojektowane pulpity boczne stołu można przechylać 
i obracać we wszystkich kierunkach, dzięki czemu operator 
łatwo ustawi ją w położeniu odpowiadającym warunkom 
w miejscu robót i osobistym preferencjom. Nowy układ 
elementów sterowania zoptymalizowano z myślą o 
zwiększeniu komfortu i łatwości obsługi.

Nowy stół VB40   
Nowy stół VB40 umożliwia rozściełanie nawierzchni na szerokości nawet 4,5 m. Stół jest wyposażony w przechylany pomost 
i mechaniczną bądź hydrauliczną koronę, a ponadto uwalnia od konieczności wykonywania codziennych czynności kontrolnych 
dzięki łożyskom ubijaków i układom wibracji nasmarowanym fabrycznie na cały okres eksploatacji. Dostępne są dwa opcjonalne 
przedłużenia stołu: o długości 52,5 oraz 27,5 cm. W przypadku krótszego maszynę można transportować bez demontażu 
przedłużeń i płyt końcowych.
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Rozściełanie w różnych 
warunkach

• Cisza i ekologia: niewielki hałas, niska emisja zanieczyszczeń 
• Konfiguracje z jednym lub dwoma podajnikami zgrzebłowymi 
• Niezależnie sterowane skrzydłami kosza zasypowego 
• 2-metrowy promień skrętu 
• Kosz o pojemności 9 ton 
• Zbiornik paliwa o pojemności 110 litrów

Wszechstronność

• W pełni regulowane stanowisko operatora 
• Dach odporny na warunki atmosferyczne, 
opcjonalne przeszklenia boczne 
• Nowe schowki 
• EPM3: intuicyjne sterowanie, tak jak 
w większych rozściełaczach

Komfort i wygoda

• Napęd kół 6x4 
• Układy poziomowania       
TYLKO W MASZYNACH VOLVO 
•  Podnośnik tylnej ramy      
TYLKO W MASZYNACH VOLVO 
• Prędkość transportowa: 16km/h

Oferta nie do odrzucenia



9

• Nowy stół VB40: rozścieła do 4,5 m 
• Smukłe płyty końcowe regulowane hydraulicznie 
• W pełni regulowane pulpity boczne stołu

Stół idealny

• Wygodny dostęp do akumulatora z panelem 
zewnętrznym do wspomaganego rozruchu 
• 3 punkty smarowania, mniej codziennych czynności 
kontrolnych 
• Bezobsługowe łożyska podajnika zgrzebłowego 
• Filtr DPF (Diesel Particulate Filter) bez układu SCR 
i płynu AdBlue 
• System telematyki CareTrack

Mniej przestojów, niższe koszty
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Proste oczyszczanie   
Układ oczyszczania składa się wyłącznie z filtra DPF (Diesel 
Particulate Filter), co oznacza, że operator nie musi martwić 
się o układ SCR i dodawanie płynu Adblue. Nie trzeba więc ani 
wymieniać płynu do oczyszczania spalin, ani konserwować 
układu SCR. Pomaga to osiągać maksymalną dyspozycyjność 
maszyny i obniżać koszty jej bieżącej eksploatacji.

Łatwe monitorowanie maszyny   
System CareTrack zapewnia dostęp do pełnego zestawu 
raportów z danymi telematycznymi, takimi jak informacje 
dotyczące produktywności, stanu technicznego oraz zużycia 
paliwa, dzięki czemu użytkownik ma pełną świadomość stanu 
i wydajności maszyny. Samodzielnie lub z pomocą dealera 
Volvo użytkownik może wykorzystać dane telematyczne do 
ograniczania ryzyka nieplanowanych przestojów i zapewnienia 
maksymalnej wydajności sprzętu.

Nieprzerwane rozściełanie
Nieprzerwana dostępność maszyny ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia jej 
eksploatacji, dlatego zadbaliśmy o to, by rozściełacz P2870D ABG był gotowy 
do długiej i ciężkiej pracy. Ponadto wyróżnia go szybkość i łatwość wykonywania 
rutynowych przeglądów, co ogranicza czas planowanych przestojów do minimum.
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Wysoka 
dyspozycyjność
Kompleksowy rutynowy przegląd przebiega sprawniej i łatwiej dzięki szerokiej gamie rozwiązań, takich jak węże spustowe do płynów, 
wygodny dostęp do akumulatora z panelem zewnętrznym do wspomaganego rozruchu czy zaledwie trzy punkty smarowania w całej 
maszynie. Ponadto podajnik jest wyposażony w bezobsługowe łożyska nasmarowane fabrycznie na cały okres eksploatacji.
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Szczegółowe informacje o 
rozściełaczu P2870D ABG firmy Volvo
Silnik
Producent Volvo
Model D3.8H
Wskaźnik poziomu paliwa Olej napędowy
Wydajność kW 55.4

KM 75.3
przy prędkości obrotowej silnika obr./min 2 200
Czynnik chłodzący Ciecz
Pojemność zbiornika paliwa l 110
Emisja spalin EU Stage V

Napęd
Jednostki napędowe tylne numer 2
Jednostki napędowe przednie Numer 2

Podajnik zgrzebłowy
Pojemność kosza zasypowego t 9
Liczba podajników zgrzebłowych 1 lub 2
Prędkość podajnika zgrzebłowego (maks.) m/min 17.9

Ślimak
Liczba ślimaków 2
Prędkość (maks.) 1/min 72
Średnica mm 300

Instalacja elektryczna
Napięcie akumulatora V 24

Wymiary
Długość ze stołem Vario (pomost podniesiony) mm 4 871
Długość (pomost obniżony) mm 5 320
Szerokość (sam ciągnik) mm 1 740
— wysokość robocza mm 3 994
Wysokość transportowa mm 2 899

Masa**
Ciągnik kg 7 635

Zdolność pokonywania wzniesień (dopuszczalna)***
Ciągnik + stół % 36

Rozściełanie

Wydajność (teoretyczna)* t/godz. 330 z jednym podajnikiem zgrzebłowym 
230 z dwoma podajnikami zgrzebłowymi

Grubość nawierzchni (maks.) mm 250
Prędkość
Rozściełanie (maks.) m/min 20
Transport (maks.) km/h 16

Koła/opony
Koła tylne
Typ Opony pneumatyczne
Numer Numer 2
Wymiar 365 / 80 R20
Kierownice przednie
Typ Opony elastyczne
Numer 4
Średnica mm 457
Szerokość mm 229

Poziom hałasu
Przy uchu kierowcy, zgodnie z normą ISO 11201
LpA dB 85
Gwarantowany poziom mocy akustycznej według normy ISO 6395 / dyrektywy 2000/14/WE
LwA dB 105

Uwagi
*Rzeczywista wydajność rozściełania zależy od grubości nawierzchni oraz  szerokości i prędkości rozściełania, a także od warunków panujących na 
konkretnym placu robót. Oferujemy pomoc w obliczeniu wydajności rozściełania dla konkretnego projektu.    **Masa przybliżona, bez opcjonalnych 
konfiguracji. Obejmuje opony wypełnione wodą, zbiornik oleju napędowego pełny do połowy, masę operatora ważącego 75 kg, standardowy kosz i daszek. 
***Stosowanie przedłużeń powoduje obniżenie maksymalnej (dopuszczalnej) zdolności pokonywania wzniesień.

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
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1 m 

Dane techniczne
WYMIARY

Opis Jednostka
P2870D 

ABG

A Długość eksploatacyjna mm 5 320

B₁ — wysokość robocza mm 3 995

B₂ Wysokość z dachem mm 3 720

B₃ Wysokość transportowa mm 2 899

C Szerokość ciągnika mm 1 740

D₁ Wysokość poręczy mm 2 523

D₂ Wysokość pomostu mm 1 493

D₃ Wysokość stołu mm 877

E₁ Zewnętrzna szerokość 
kosza zasypowego mm 3 240

E₂ Wewnętrzna szerokość 
kosza zasypowego mm 3 103

E₃ Szerokość poprzecznej  
belki wahliwej mm 2 559

F₁ Przedłużenie dachu mm 580

F₂ Przedłużenie konsoli fotela mm 542

G₁ Wewnętrzna wysokość 
ładowania mm 552

G₂ Zewnętrzna wysokość 
ładowania mm 701

H₁ Długość kosza do rolki 
pchającej mm 1 985

H₂ Długość kosza zasypowego mm 1 805

J₁ Odległość od tylnej ściany 
do osi ślimaka mm 225

J₂ Odległość od ślimaka do 
stołu mm 230

J₃ Głębokość stołu mm 850

K₁ Wysokość ślimaka mierzona 
do ziemi (piasta) mm 350-90

K₂ Średnica podajnika 
ślimakowego mm 300

L Prześwit nad podłożem mm 145

M Średnica koła mm 459

N Średnica rolki pachającej mm 160

O Szerokość podajnika 
zgrzebłowego mm 710

S₁ Szerokość stołu 
podstawowego m 1.8

S₂ Szerokość stołu 
rozszerzonego m 3.5

T₁
Od przedniego koła/
przedniej gąsienicy do 
rolki pchającej

mm 960

T₂ Rozstaw kół przednich mm 600

T₃ Długość gąsienic/ 
podstawa kół mm 1 833

T₄ Odległość od gąsienicy/
koła do ściany tylnej mm 589

U₁ Rozstaw kół/gąsienic 
między ich osiami mm 1 410

U₂ Szerokość nakładki 
gąsienicowej/szerokość koła mm 260

W₁ Szerokość pomostu mm 300

W₂ Wysokość pomostu mm 295

MASA ROBOCZA1 STOŁU W KG

Szerokość robocza 3,5 m 4,0 m 4,5 m

VB 40 ETC min. 
Mechaniczna regulacja "łamania stołu" i standardowe płyty końcowe 1 638 1 977 2 186

VB 40 ETC maks. 
Hydrauliczna regulacja "łamania stołu" i hydrauliczne płyty końcowe 1 720 2 058 2 267

1Uwzględniając przedłużacze ślimaka, blachy kanału i płyty końcowe. 
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Wyposażenie
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Silnik

Silnik wysokoprężny Volvo, EU Stage V

Napęd

Elektroniczne sterowanie napędem

Niezależny napęd kół tylnych

Napędzana oś przednia

Hydrauliczne układy poziomowania

Wydajny układ napędowy zależny od obciążenia

Aktywny układ kierowniczy 

Koła tylne bez obciążenia

Zarządzanie materiałami

Proporcjonalne sterowanie ślimakami za pomocą czujników

Proporcjonalne sterowanie podajnikiem zgrzebłowym

Możliwość zmiany kierunku obrotu ślimaków

Jeden podajnik zgrzebłowy

Mechaniczna regulacja wysokości podajników ślimakowych

Poprzeczna belka wahliwa z dwoma pozycjami montowania

Rolka nośna 110 mm

Elektronika

Electronic Paver Management (EPM 3)

Funkcja zarządzania ustawieniami (Settings Manager)

Menedżer terminów przeglądów (Service Interval Manager)

Regulowany i przesuwany pulpit sterowniczy

Dwa regulowane, obrotowe panele sterowania stołem

Główny wyłącznik akumulatora

Szafka elektryczna

Alarm biegu wstecznego

Zestaw narzędzi

Wsparcie MATRIS

Konstrukcja

Ręcznie rozkładany dach z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
(GRP)

Dwa fotele obrotowe

Schowek pod dachem

Lusterka wsteczne na dachu

Zielony klucz Volvo

Stół

VB 40 ETC 1,80–3,50 m 

Mechaniczna regulacja "łamania stołu"

Blokada stołu

Dzielone ramiona holownicze

Światła

Światła robocze

Oświetlenie podestu operatora

Funkcja oświetlenia odprowadzającego

Środowisko

Izolacja akustyczna komory silnika i stanowiska operatora

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zarządzanie materiałami

Dwa niezależne podajniki zgrzebłowe

Podajnik zgrzebłowy o zmiennym kierunku pracy

Osobno obsługiwane burty kosza zasypowego

Mechanicznie sterowana przednia burta

Hydraulicznie obsługiwany przedni fartuch

Rolka nośna D110 i o 100 mm więcej miejsca

Elektronika

Przycisk zatrzymania awaryjnego z boku

Dodatkowe gniazdo wtykowe 230 V 50 Hz

Przełącznik izolatora trakcyjnego

System GSM CareTrack/satelitarny

Osprzęt poziomujący

Walizka na panele sterownicze

Konstrukcja

Komfortowe fotele z ogrzewaniem i ładowarką USB

Elektrohydrauliczny dach zabezpieczający przed złymi warunkami 
pogodowymi

Wiatrochron z boku fotela

Masa balastu

Stół

Podnośnik tylnej ramy

Zabezpieczenie przed wspinaniem się na stół

Układ odciążenia stołu

Hydrauliczne płyty końcowe (VB 40)

Hydrauliczne ogrzewane płyty końcowe (VB 40)

Hydrauliczna regulacja "łamania stołu"

Redukcja szerokości rozściełania

Płozy krawędziowe 3/5/7/12 cm

Światła

Światła robocze  LED

Dwa dodatkowe reflektory tylne (LED)

Dodatkowe oświetlenie LED ślimaków

Dodatkowe diody LED układu poziomującego

Przenośna lampa robocza LED na magnetycznej podstawie

Obrotowe światło ostrzegawcze LED

Oświetlenie jezdniowe do jazdy w ruchu prawostronnym

Oświetlenie jezdniowe do jazdy w ruchu lewostronnym

Środowisko

Wyciąg do oparów masy bitumicznej

Wbudowany układ natrysky emulsji

Urządzenie do oczyszczania zraszacza o wysokiej wydajności

Biodegradowalny olej hydrauliczny i filtr obejściowy
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Elektrohydraulicznie rozkładany dach Możliwość wyboru jednego lub dwóch podajników zgrzebłowych

Hydrauliczna regulacja "łamania stołu" Schowek na poziomie stołu

Przycisk zatrzymania awaryjnego z boku Pakiety świateł LED

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.
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