
P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG
Volvo Hjulburna Asfaltläggare   2.5-9.0 M   129 kw
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Volvo Trucks Renault Trucks

Passion för  
prestanda
Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte på lagrarna. Genom 
att utveckla produkter och tjänster som ökar produktiviteten strävar 
vi ständigt efter sänka kostnaderna och öka vinsterna för våra 
kunder – branschens experter. Som medlem i Volvo-koncernen är 
det vår passion är att skapa innovativa lösningar som hjälper dig 
att arbeta smartare – inte hårdare.

Prestera mera
Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo Construction 
Equipment. Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet med låg energiförbrukning, 
användarvänlighet och hållbarhet. Volvo är helt i en klass för sig när det gäller att sänka 
livscykelkostnaderna.

Behovsanpassning
Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschers specifika behov. Sådan 
innovation kräver ofta avancerad teknik – men det behöver inte alltid vara så. Några av våra 
bästa idéer är också de enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra 
kunders arbetssituation.

Man lär sig mycket på 180 år
Volvo har under åren lanserat avancerade lösningar som har revolutionerat användningen av 
anläggningsmaskiner. Säkerheten är som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, 
de som finns runt omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela tiden 
formar vår produktutvecklingsfilosofi.

Vi står på din sida
På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till märkets rykte. Och vi 
är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder, var de än finns – världen över.

Prestanda är vår passion.
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Volvos asfaltläggare är byggda för prestanda och precision i alla asfalteringsprojekt. 
P6870C ABG, P5870C ABG och P5770C ABG har ett urval av drivsystem för att passa de 
olika förhållanden som kan förekomma. Volvo har rätt asfaltläggare – oavsett vilka behov du har.

P5770C ABG

För smalare ytor kommer drivkraften i huvudsak från de stora bakhjulen 
på den fyrhjulsdrivna P5770C ABG. Framhjulen ger ytterligare 
drivkraft och styrningsmöjlighet.

P5870C ABG 

Den fyrhjulsdrivna P5870C ABG har sex hjul och är idealisk för 
medelstora bredder. De stora bakhjulen ger det mesta av kraften. Den 
bakre uppsättningen framhjul ger ytterligare drivhjälp och tillsammans 
med de främsta framhjulen ger styrkraft.

Den bästa asfaltläggaren för 
jobbet



P6870C ABG 

P6870C ABG har sexhjulsdrift för att få maximal 
kraft vid asfaltering av breda ytor och stora djup på 

svåra markförhållanden. Stora drivna bakhjul ger huvuddelen av 
drivkraften med ytterligare lastberoende kraft och styrning från båda 
uppsättningarna av framhjul.



Fjädring

Volvos hjulburna asfaltläggare har ett unikt hydrauliskt 
självreglerande upphängningssystem. Systemet balanse-

ras på tre punkter för att ge traktorn en stabil plattform.  Vid asfaltering 
i dåliga eller ojämna förhållanden ger fjädringen stöd för dragkraften 
och underlättar jämn asfaltering.
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Asfaltläggning på hjul när 
den är som bäst
Med Volvos asfaltläggare känner du kraften och kan arbeta med utmärkt dragkraftskontroll. 
Oavsett driftförhållandena ger dessa maskiner optimal dragkraft för jämnt och slätt resultat. Se 
resultatet med egna ögon.

Smart Power-läge

Om förhållandena inte kräver full kraft kan föraren välja smart power-
läget på huvudmanöverenheten (MCU) för att automatiskt sänka 
motorvarvtalet till 1600 varv/min. Då minskas bullret avsevärt och 
bränsleförbrukningen går ned med upp till 30 %.

Drivsystem

Volvos drivsystem säkerställer hög dragkraft för exakt, jämn asfaltering 
oavsett markförhållandena.

Vridmomentsreglering

Det intelligenta lastberoende vridmomentregleringssystemet övervakar trågbelastningen och justerar kraften på framhjulen för att hindra slirning 
och få optimalt vridmoment.
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Optimal manövrering
Bäst i klassen på manövrering är det centrala med Volvos asfaltläggare. Det ger dig ett 
försprång. Upplev exakta rörelser och liten svängradie. Med Volvo Construction Equipment är 
det enkelt att transportera asfaltläggaren.

Vikbar gångbrygga

Tack vare Volvos vikbara gångbrygga kan du börja asfaltera närmare 
kanten så att mängden manuellt arbete kan minskas. Gångbryggan 
som är standardutrustning minskar även maskinens totala längd 
under transport.

Tre arbetslägen

I asfalteringsläget fungerar alla reglage inklusive fullt motorvarvtal och 
smart power-läget. I rangerläget avaktiveras asfalteringsfunktionerna, 
aktiv styrning aktiveras och körhastigheten minskas – idealiskt 
för manövrering, lastning och avlastning. I transportläget får du full 
körhastighet för snabb förflyttning. Motorvarvtalet regleras även i 
ranger- och transportlägena för att garantera god bränsleekonomi.

Extrautrustning till sidoplåtarna

Sidoplåtarna på skriden kan förses med gångjärn så de kan svängas bakåt för att minska asfaltläggarens bredd under transport.



Aktiv styrning

Det unika aktiva styrsystemet ger en liten inre svängradie 
på 2,5 m – idealiskt för rangering av asfaltläggaren på 

trånga arbetsplatser. Det elhydrauliska styrsystemet ger kontroll i 
trånga utrymmen för att underlätta arbetet och minska tidsåtgången.
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Volvo ger dig kontroll
Från förarsätet kan du styra och reglera din asfaltläggare med Volvos unika branschledande EPM 
II-teknik (Electronic Paver Management), utformad för enkel drift och maximal effektivitet. Intelligent 
asfaltläggning när den är som bäst.

Användarvänlig display 

På vänster sida av huvudmanöverenheten visas asfaltläggarens 
funktioner som de är placerade på maskinen. På så sätt kan föraren 
snabbt hitta och justera inställningarna, som t.ex. skridtemperatur och 
motorparametrar.

Bränsleövervakning

Kontrollpanelens bränsleövervakningssystem registrerar och visar 
bränsleförbrukningen per dag eller tidsperiod, så att du kan planera 
bränslepåfyllning och beräkna driftkostnader.
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Till-/frånknapp

Tryck på en knapp för att stänga av och starta om asfalteringen med 
samma inställningar, oavsett hur lång tid som har gått.

Inställningshanterare

Du kan lagra inställningar för återanvändning på liknande jobb i 
framtiden och på så sätt spara tid och säkerställa konsekvent kvalitet.

Huvudmanöverenhet (MCU)

Här får du snabbt och enkelt tillgång till strukturerad 
information via Volvos branschledande stora färgdisplay. 

Den unika utformningen ger föraren fullständig kontroll och möjlighet 
till snabb justering av alla asfalteringsfunktioner.
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Det perfekta 
asfaltläggningspaketet

Servicevänlighet

De dagliga 
underhållskontrollerna 

kan utföras snabbt, säkert och enkelt 
från förarplattformen..

Sikt

Bra sikt runt om och en utdragbar 
förarstol ger 360° vy över hela 

asfalteringsprocessen.

Manövrerbarhet

Tack vare det unika aktiva 
styrsystemet får du omedelbara, 

exakta rörelser med en liten svängradie på 
bara 2,5 meter.

Motor

Volvos tysta och effektiva Tier 4 Interim-
dieselmotor ger dig mer kraft och 
förbrukar mindre bränsle.

MCU 

Tack vare den stora kontrollpanelen 
med färgskärm kan du snabbt 

justera inställningarna.

Stort tråg

Stort tråg med 12 tons 
kapacitet för kontinuerlig 
asfaltering.
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Allväderstak

Allväderstaket med utdragbara sidopaneler 
och inbyggd ljudisolering ger föraren både 
komfort och skydd mot väder och vind. Det 
kan sänkas hydrauliskt för transport.

Underhållsluckor

På sidorna finns underhållsluckor med 
gångjärn på sidan som gör det enkelt 
att komma åt och förlänger  
maskinens livslängd.

Drivsystem

Volvo erbjuder ett urval av 
drivsystemskonfigurationer för 

olika asfalteringsförhållanden.

Fjädring

Volvos asfaltläggare har 
utmärkt fäste, oavsett 

förhållandena, vilket ger ett enhetligt och 
jämnt resultat.

Skridar

Robusta, branschledande, 
förlängningsbara skridar ger 

lång livslängd och asfaltering med hög 
kvalitet.

Elektrisk skridvärmning

Volvos Variomatic-skridar har ett 
uppvärmningssystem med tre zoner för 
konsekvent och pålitlig uppvärmning.



Runtomsikt

Få 360° sikt över hela asfaltläggningsprocessen för maxi-
mal säkerhet och produktivitet. De bekväma förarsätena 

kan skjutas ut över asfaltläggarens sida för optimal sikt.
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Utmärkt sikt
Sitt på förarplattformen och beundra ditt arbete i 360°. Kontrollera det konstanta materialflödet 
från det stora tråget, som rymmer mer material och gör att asfalten kan läggas utan avbrott. 
Oberoende hydrostatiska drivningar för transportörer och matarskruvar ger samma tjocklek och 
kvalitet på hela asfaltytan.

Tråg

Tack vare Volvos design kan föraren se materialnivån i tråget och 
hantera dess jämna flöde. Den stora kapaciteten möjliggör avbrottsfri 
asfaltering.

Materialflöde

Oberoende reversibla, hydrostatiska drivningar för båda transportörerna samt matarskruvar som kan justeras i höjdled förser skriden med 
konstant materialflöde.

Synlig leverans

Volvos asfaltläggare är utformade för att föraren ska kunna se 
materialflödet i tråget, matarskruvens kanal ända till sidoplåten..
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Överlägsen skridteknik
Volvos skridar är konstruerade för att ge den bästa beläggningskvaliteten, enhetligheten och 
jämnheten. Volvos branschledande, förlängningsbara skridar kan hantera en mängd olika 
material och förkompaktera det ordentligt, vilket ger minskat arbete för vältarna.

Elektrisk uppvärmning

Volvos Variomatic-skridar har ett uppvärmningssystem med tre kretsar 
som snabbt och effektivt levererar jämn värme längs hela skridens 
längd. Jämn och pålitlig uppvärmning tillhandahålls tack vare den dubbla 
värmaren.

SCU

Med hjälp av två lättåtkomligt placerade manöverpaneler för skriden 
(SCU) kan förarna hantera både skridfunktioner och materialflöde. 
Skridpanelerna fungerar även som nödkörningsenheter, alla inställningar 
som görs på huvudpanelen kan även göras här.

Snabbkoppling

Förlängningar monteras på eller tas bort på några minuter – utan 
specialverktyg. Tack vare Volvos unika snabbkopplingssystem sparar 
du tid och pengar.

Stamp

Stark, genomhärdad stamp i ny design för ännu bättre hållbarhet  
och pålitlighet.



Skridprestanda

Volvos Variomatic-skridar erbjuder kunderna hydrauliskt 
breddning och med extra skridsektioner asfaltering 

upp till 9 meter. Tillgänglig med enkelt stampsystem med el- eller 
gasuppvärmning.



Supportnätverk

Volvo erbjuder tillgång till ett förstklassigt supportnätverk. 
En specialutbildad tekniker i en servicebil från en Volvo-

återförsäljare kommer och servar din asfaltläggare med Volvo original-
delar när du vill. Lita på att Volvo värnar om din drifttid.
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Din drifttid är vår prioritet
Vi på Volvo vill inte bara att du ska ha en asfaltläggare av bra kvalitet. Vi vet att tid är pengar när 
du är ute på arbetsplatsen – och det är därför som vi har utvecklat ett unikt, globalt nätverk av 
återförsäljare för att säkerställa din maskins tillgänglighet under hela dess livslängd. Och eftersom 
våra asfaltläggare är Volvo till 100 % kan du ta del av ett enkelt underhåll och hela vårt servicenät.

Motorunderhåll

För att klara av det dagliga underhållet snabbt, säkert och enkelt 
öppnar du bara en lucka från förarplattformen..

Servicesatser för asfaltläggare

Med Volvos servicesatser för slitdelar förlänger du komponenternas 
livslängd och prestanda. Dra nytta av 100 % Volvo originaldelar i ett 
paket för optimal tillförlitlighet.

Servicehantering

Från huvudmanöverenheten får föraren påminnelser och varningar när 
det är dags för underhålls- och servicekontroller. Systemet registrerar 
också när kontroller utförs.

Serviceavtal erbjuder

Med ett serviceavtal får kunden service och underhåll med maximal 
kontroll över kostnaden och minimal stilleståndstid. De flexibla avtalen 
täcker en rad olika behov från totalreparationer och underhåll till ett 
inspektionsprogram som täcker viktiga delar och funktioner.
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Modell P5770C P5870C P6870C
Motor (diesel)
Tillverkare Volvo
Modell D6
Max. effekt vid kW 129 vid 2 000 rpm

HK 175 vid 2 000 rpm
Kylvätska Vätska
Bränsletank, volym l 260
Avgasemissioner COM 3B / EPA Tier 4i

Asfaltläggning
Effekt (teoretisk)1 t/h 500 600 700
Mattans tjocklek (max) mm 300

Hastighet
Asfaltläggning (max) m/min 40
Transport (max) km/h 20

Framdrivning
Drivenheter bak 2
Drivenheter fram 2 2 4

Bakhjul
2 pneumatiska däck mått 385/95R25

Styrande hjul fram
gummidäck Nej 2 4 4

Ø 580 580 580
bredd 340 340 340

Transportörsystem
Trågvolym t 12
Antal transportband 2
Transportörhastighet (max) 21.5

Matarskruv
Matarskruvens hastighet (max) 1/min 90
Matarskruv, diameter mm 360

Elsystem
Batterispänning Volt 24

Mått
Bredd mm 2 550
Längd mm 6 132
Höjd mm 2 970

Vikt2

Traktorenhet kg 13 950 14 500 14 500
Max. stigningsförmåga3

Traktorenhet + skrid % 25
Ljudnivå
ljudnivå i hytten enligt ISO 11201 LpA dB(A) 83
Extern ljudnivå enligt EU:s bullerdirektiv 
2000/14/EG LwA dB(A) 104

Specifikationer

1  Faktisk läggningskapacitet beror på materialets tjocklek, läggningsbredd och asfalteringshastighet, och varierar med förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta 
oss – vi hjälper dig gärna med beräkning av läggningskapacitet för ditt specifika projekt.

2  Alla vikter är ungefärliga, utan extrautrustning (tillval). Traktorenhet, vikt: däck fyllda med vatten, dieseltank halvfull, separerade dragarmar, förare på 75 kg 
samt allväderstak.

3  Gäller skrid VB 78 2,5-5,0 m. Vid användning av förlängningar minskar max. stigningsförmåga.
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Specifikationer för Skriden

Smörjfettsfördelning

Volvo tillhandahåller optimal smörjning via 
en central smörjningspunkt, vilket minimerar 
underhållet.

Värme

Volvos skridar har oberoende tempera-
turreglering på huvudskriden och alla  
förlängningar.

Tvärfallsjustering

En hydraulisk skridjusteringsfunktion med 
fjärrkontroll möjliggör snabb och enkel 
ändring från -2 % till +4 %.

Robust skridkonstruktion

En stadig skridram och två stora stödrör för 
förlängningarna bildar tillsammans en styv 
skridenhet.

Sidoplåtar

Gångjärnsförsedda sidoplåtar på skriden kan 
svängas bakåt för att korta asfaltläggarens 
bredd under transport  

Stamp och vibration

Enkelstampteknik ger hög kompakterings-
densitet bakom skriden. Tillsammans med 
vibration ger detta kvalitet och jämnhet.

Val av skrid P5770C P5870C P6870C
VB 78 ETC/GTC Grundbredd/hydrauliskt justerområde m 2.5-5.0 2.5-5.0 2.5-5.0

Största läggningsbredd med 
förlängningar m 7.5 8.0 9.0

VB 88 ETC/GTC Grundbredd/hydrauliskt justerområde m - 3.0-6.0 3.0-6.0
Största läggningsbredd med 
förlängningar m - 8.0 9.0

Skrid*, 
tjänstevikter

2.5 -5.0 m 3.0-6.0 m 6.5 m 7.5 m  8.0 m**  8.5 m***  9.0 m***

VB 78 ETC kg 3 600  - 5 222 5 782 6 342  - 6 903
VB 78 GTC kg 3 680  - 5 342 5 912 6 502  - 7 073
VB 88 ETC kg  - 3 820  - 5 542 5 832 6 102 6 662
VB 88 GTC kg  - 3 900  - 5 662 5 952 6 232 6 822

* Inklusive snäckskruvförlängningar, u-formade plåtar, ändluckor, bogserarmar bak etc.
** P5870C & P6870C
*** P6870C
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Specifikationer

MÅTT

P5770C P5870C P6870C

Enhet mm mm mm
A 6 358 6 358 6 358

B1 3 837 3 837 3 837

B2 2 970 2 970 2 970

C1 2 500 2 500 2 500/3 000

C2 5 000 5 000 5 000/6 000

D 376 376 376

E 2 103 2 103 2 103

F 1 894 1 894 1 894

G 2 076 2 076 2 076

H 770 770 770

I 405 405 405

J 1 604 1 604 1 604

K 350 ±60 350 ±60 350 ±60

L 800 800

M 1 825 1 825

N 1 344 1 344 1 344

O 4 788 4 788 4 788

P 320 320 320

Q 2 550 2 550 2 550

R 495 / 598* 495 / 598* 495 / 598*

S 594 / 630* 594 / 630* 594 / 630*

T öppen 3 177 3 177 3 177

stängd 2 487 2 487 2 487

U 3 093 3 093 3 093

* Med hydrauliskt manövrerad frontplåt
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STANDARDUTRUSTNING

P5770C P5870C P6870C
Volvo dieselmotor D6, COM 3B/EPA Tier 4i • • •
Styrenhet EPM2 (Electronic Paver Management) med  
Smart Power • • •
Elektroniskt styrd transportdrivning • • •
Manöverenhet skjutbar i tvärled med vinklingsbar display  
och svängbar ratt • • •
Två stolar, skjutbara i sidled • • •
Två styrande framhjul med hydraulisk nivåreglering •
Fyra styrande framhjul med hydraulisk nivåreglering • •
Två hydrauldrivna framhjul •
Framhjulens bakre par hydrauldrivna •
Fyra hydrauldrivna framhjul •
Lastreglerat moment för framhjulsdrivning • • •
Inkopplingsbar framhjulsdrift • • •
Hydrostatdrivning på bakhjul • • •
Matarskruv, mittmonterad hydraulmotor för läggningsbredd  
upp till 8,0 m • • •
Hydraulisk höjdinställning av matarskruvar • • •
Reversibla matarskruvar • • •
Matarskruv, till/från reglering med paddelbrytare • • •
Fyra individuella hydrostatdrivningar för transportband och 
matarskruvar • • •
Skridlås • • •
Centralt elkopplingsskåp • • •
Belysning, förarplattfrom • • •
Fyra arbetsstrålkastare • • •
Ljudisolering • • •
Antivandaliseringssats • • •
Batterifrånskiljare • • •
Två utvändiga manöverpaneler för asfaltskrid • • •
Backlarm • • •
Verktygssats • • •
Delade dragarmar • • •

EXTRAUTRUSTNING

P5770C P5870C P6870C
Allväderstak i glasfiberförstärkt plast • • •
Vindruta (endast i kombination med allväderstak) • • •
Presenningar för sidorna • • •
Skridförspänning • • •
Skridavlastning • • •
Hydraulisk höjdjustering  av skridutskjuten • • •
Individuellt manövrerbara trågväggar • • •
Hydrauliskt manövrerad frontplåt • • •
Reversibelt transportband • • •
Matarskruv, proportionell reglering med ultraljudssensor • • •
Matarskruv, mittmonterad HD hydraulmotor för läggnings-
bredd upp till 9,0 m • •
Nivelleringssystem • • •
Anpassning för hög temperatur upp till 55 °C • • •
Utsug för bitumenångor • • •
Centralsmörjning • • •
Xenon-ljusanläggning • • •
Två extraljus (bak) • • •
Färdbelysning, för körning på väg • • •
Matarskruv, belysning • • •
Roterande varningsljus för allväderstak • • •
Sidomonterat nödstopp (höger och vänster) • • •
Extra eluttag 230 V • • •
Tryckmätare för framhjulsdrift • • •
Släppmedelssystem med slangvinda • • •
Extra kraftig sprutpistol för rengöring • • •
Speciallackering (enligt RAL-färgkod, exkl. metalliclack) • • •
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja • • •
Delux förarstolar med värme • • •
Skydd för matarskruvens drivaxel • • •

Utrustning

Extraljus  
(belysningspaket)

Centralsmörjnings-
system

Släppmedelspray-
system

Hydrauliskt  
manövrerad frontplåt

Delux förarstolar 
med värme

Individuella  
trågväggar

ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING

Standardutrustning och tillval kan variera på olika marknader.  
Kontakta en lokal säljavdelning när du ska bygga din nästa asfaltläggare.
Alla produkter finns inte på alla marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i 
specifikation och utförande utan särskilt meddelande.  
Illustrationerna visar inte alltid standardversionen av maskinerna.
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