
Rozściełacze kołowe Volvo   2,5–9 m   129 kW

P6870D ABG

Volvo Construction Equipment
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Witamy 
w naszym świecie

Droga do sukcesu

Nasza gama maszyn do robót drogowych łączy doświadczenie 
marek Blaw Knox, Ingersoll Rand i ABG z doskonałymi 
rozwiązaniami technicznymi Volvo. W efekcie powstała linia 
rozściełaczy i walców Volvo, które zapewniają jakość pracy na 
bezkonkurencyjnym poziomie, zarówno podczas rozściełania 
asfaltu, jak i utwardzania gruntu.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, opracowujemy 
innowacyjne produkty, tak aby dostarczać klientom najlepsze 
rozwiązania do wymaganych zastosowań. Systemy Compact 
Assist i Pave Assist to tylko dwa przykłady tworzonych przez 
nas inteligentnych rozwiązań, dzięki którym przyszłościowe 
maszyny Volvo zapewniają pierwszorzędne rezultaty i wyniki.

Witamy w świecie wiodących w 
branży maszyn. W świecie, w którym 
wyobraźnia, ciężka praca i innowacje 
techniczne wyznaczają kierunek dążeń 
na rzecz budowy lepszej przyszłości 
— czystszej, inteligentniejszej i lepiej 
skomunikowanej. W świecie, którego 
fundament stanowią trwałe wartości 
Volvo Group. To świat, w którym rządzi 
niezawodność, zrównoważony rozwój 
i nowoczesność. I w którym klienci są 
zawsze najważniejsi.

Witamy w świecie Volvo Construction 
Equipment —  
z pewnością Ci się tu spodoba.
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Building tomorrow

Rozwiązania dla Ciebie

Oferta wiodących w branży maszyn to tylko jeden z aspektów 
relacji utrzymywanych z Volvo. Dla naszych Partnerów, a więc 
i dla Ciebie, przygotowaliśmy szeroką gamę dodatkowych 
rozwiązań. Takich, które zwiększają dyspozycyjność i 
produktywność, a ograniczają koszty. 

Specjalnie dla Twojego przedsiębiorstwa

Nasz podzielony na dziewięć obszarów portfel produktów i 
usług został zbudowany w taki sposób, by podnosić wydajność 
Twojej maszyny i zwiększać Twój zysk. Mówiąc krótko, zawsze 
dotrzymujemy słowa, dajemy gwarancje na najlepszych 
warunkach i oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne.

Zawsze na miejscu

Nie ma znaczenia, czy kupujesz sprzęt nowy czy używany 
— nasza globalna sieć przedstawicieli i serwisantów oferuje 
całodobowe wsparcie obejmujące monitorowanie maszyn oraz 
dostępność części na najwyższym światowym poziomie. To 
fundament całej oferty usługowej Volvo, możesz więc na nas 
liczyć od samego początku.

Usługi optymalizacji 
zużycia paliwa

Usługi poprawiające 
produktywność

Usługi w zakresie 
bezpieczeństwa

Usługi 
finansowe

Usługi eliminujące 
przestoje

Usługi 
wynajmu

Osprzęt 
Volvo

Oryginalne części 
zamienne Volvo

Nowe życie 
dla maszyn Volvo



4

Wszechstronny 
i wydajny

P6870D ABG zapewnia maksymalną wszechstronność rozściełania. Zwrotny rozściełacz o zwartej 
konstrukcji charakteryzuje się wyjątkowo wysoką mocą i siłą pociągową, dzięki czemu umożliwia 

uzyskiwanie znakomitych wyników przy wykonywaniu różnych rodzajów prac.

Pewność i jakość   
Unikatowe samopoziomujące się, trzypunktowe zawieszenie 
hydrauliczne równoważy maszynę, zapewniając jej większą 
stabilność. Zawieszenie poprawia właściwości jezdne i 
pomaga w uzyskaniu gładkiej nawierzchni podczas pracy w 
niekorzystnych warunkach gruntowych lub na nierównym 
podłożu. 

Zwrotna konstrukcja   
Podczas pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni 
manewrowania szczególnego znaczenia nabiera wyjątkowo 
niewielki promień skrętu wynoszący zaledwie 2,5 m. 
Inteligentny układ kierowniczy działa szybko i precyzyjnie, 
przyspieszając pracę i ograniczając uciążliwość operowania 
maszyną w ograniczonej przestrzeni.

Szybkość i mobilność   
Rozściełacz może poruszać się z prędkością do 20 km/h, zatem 
można szybko i bezproblemowo przemieszczać go po terenie 
robót. A jeśli konieczne jest przewiezienie maszyny na inną 
budowę, niewielkie wymiary modelu P6870D ABG ułatwiają 
transport.

Wydajność pracy   
Wysokiej klasy silnik Volvo osiąga wysoki moment obrotowy 
przy niskiej prędkości obrotowej, co przekłada się na znakomite 
osiągi i oszczędność paliwa. W celu obniżenia spalania paliwa 
adaptacyjny tryb ECO dostosowuje generowaną przez silnik 
moc do specyfiki robót.
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Jazda 
po lepsze wyniki
Układ napędowy Volvo zapewnia znakomitą siłę pociągową i dokładność sterowania na każdym podłożu i w każdych warunkach 
rozściełania. Duże koła tylne, dostępne w konfiguracji 6x6 lub 6x4, przenoszą wysoką siłę pociągową, a układ regulacji momentu 
obrotowego w zależności od obciążenia rozdziela moc między przednie koła w taki sposób, by zapobiec buksowaniu.
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Gotowość do pracy   
Menedżer ustawień, który zapamiętuje ustawienia stosowane w 
poszczególnych projektach, upraszcza przygotowanie maszyny, 
pozwala od razu zabrać się do pracy i pomaga w zapewnieniu stałej 
jakości nawierzchni przy realizacji każdego zlecenia. Zintegrowana 
funkcja umożliwia operatorom przywoływanie zapisanych 
parametrów w układzie EPM3, gdy realizują podobne zlecenia. W 
trakcie rozściełania możliwe jest precyzyjne regulowanie parametrów 
pracy w celu optymalizacji wydajności i produktywności.

Łatwe poziomowanie   
W maszynie wprowadzono nowy sposób poziomowania za 
pomocą zintegrowanego systemu Volvo, sterowanego za 
pośrednictwem dużych monitorów panelu stołu. Dla wygody 
operatora stołu przewidziano możliwość szybkiego montażu 
pulpitów sterowniczych, wynikającą z mniejszej liczby 
przewodów, przy czym zachowana została opcja korzystania z 
dodatkowego sterownika poziomowania.

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

Wybór operatorów   
Operator pracuje komfortowo i w skupieniu dzięki niskiemu 
poziomowi hałasu oraz obecności podnóżka i podłokietnika, 
nawiewów ciepłego powietrza, portów USB i uchwytu na 
kubek. Na wygodę i bezpieczeństwo korzystnie wpływa również 
dostępność uchwytu blokady kosza bezpośrednio z platformy. 
Światło w dachu po zakończeniu pracy oświetla platformę przez 
trzy minuty po odłączeniu akumulatora lub wyłączeniu zapłonu. 

Rozściełanie asfaltu — 
prosta sprawa

Funkcje upraszczające obsługę i zapewniające niezrównany komfort dają operatorowi rozściełacza 
pełną kontrolę nad maszyną. Połączenie elektronicznego układu sterowania rozściełaniem (EPM) 
nowej generacji i widoczności w zakresie 360° czyni z modelu P6870D ABG idealne narzędzie do 

maksymalnie efektywnej pracy.
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Pewność  
kontroli
Elektroniczny system sterowania rozściełaniem (EPM3) zapewnia pełną kontrolę nad maszyną. Przyciski sterujące są zebrane 
w jednym systemie, a ich układ odpowiada widokowi „z lotu ptaka”, przez co operator intuicyjnie wybiera poszczególne funkcje 
robocze. Dzięki pokrętłu wyboru są one łatwo dostępne i wygodne w użyciu dla operatorów. Sprawia to, że mają oni większą 
kontrolę nad maszyną, którą sprawniej obsługują, osiągając tym samym optymalną efektywność.
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Stół odpowiadający Twoim potrzebom   
Model P6870D ABG o maksymalnej szerokości rozściełania 
wynoszącej 9 metrów może być wyposażony w różne stoły 
do pracy z różnymi materiałami. Stoły Volvo Variomatic mają 
osiem rur prowadzących, po cztery na każdym przedłużeniu 
hydraulicznym, które w połączeniu z opcjonalnym urządzeniem 
naprężającym stół pomagają w uzyskaniu spójnej i jednorodnie 
zagęszczonej, gładkiej nawierzchni.

Szybki montaż poszerzeń   
Dzięki unikatowemu systemowi szybkozłączek Volvo 
wymiana poszerzeń stołu przebiega sprawnie i bezpiecznie, 
a przy tym nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Montaż 
6,5-metrowego stołu wraz z tunelami, blachami prowadzącymi 
i przedłużkami ślimaka zajmuje tylko 55 minut.

Łatwa regulacja   
Ręczna regulacja płyt końcowych to już przeszłość: maszyna 
wyposażona jest w opcjonalny układ hydraulicznego sterowania 
płytami zintegrowany z panelem stołu. Takie rozwiązanie 
zmniejsza wymagany nakład pracy operatora stołu i gwarantuje 
czyste wykończenie po bokach, a jednocześnie sprzyja 
bezpieczeństwu, ponieważ operator nie musi pracować blisko 
poruszających się pojazdów.

Trwała konstrukcja   
Specjalnie zaprojektowane ubijaki Volvo — dodatkowo 
wzmocnione i proste w utrzymaniu — pozwalają skutecznie 
uzyskiwać docelową gęstość materiału. 

Wyjątkowo 
wydajne stoły

Volvo P6870D ABG współpracuje z szeroką gamą wysoce wydajnych stołów, które można 
dobierać do konkretnych wymogów operacyjnych i oczekiwań. Stoły Volvo do rozściełania 

asfaltu, wyposażone w system szybkozłączy Volvo i rozwiązania do uzyskiwania profili 
specjalnych, są projektowane na bazie kilkudziesięcioletniego doświadczenia. 
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Do zadań 
specjalnych
Stół VB79 oferuje duży potencjał w dziedzinie kształtowania specjalnych profili korony drogi, np. w celu uzyskania szczególnych 
warunków odwodnienia. Przedłużalny stół wyposażono w dwie dodatkowe sekcje przegubowe, których pochylenie można 
regulować w górę i w dół o 10% (5,7 stopnia), co umożliwia rozściełanie nieregularnych profili łatwiej, przy mniejszym 
zapotrzebowaniu na materiał i ekonomiczniej.
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Najnowocześniejsze rozwiązania serwisowe   
Szybka i bezpieczna obsługa serwisowa to maksymalizacja 
czasu pracy bez przestojów. Punkty centralnego smarowania 
i najważniejsze punkty kontrolne są łatwo dostępne na górze 
platformy, natomiast dostęp do zbiornika paliwa, zbiornika 
emulsji i wlewu AdBlue można uzyskać z poziomu gruntu. Z 
myślą o wygodzie osób odpowiedzialnych za park maszynowy 
przewidziano możliwość odblokowywania pokryw serwisowych 
i włączania zapłonu wszystkich maszyn klienta jednym kluczem.

Zestawy serwisowe Care Kit   
Gwarancja optymalnej wydajności i żywotności części — nie trzeba 
zastanawiać się, które elementy wymagają wymiany, ponieważ 
wszystkie potrzebne elementy są zawarte w jednym pakiecie. 
Wymiana wyłącznie głównych bądź zużytych w wyraźnym stopniu 
komponentów z pominięciem pomniejszych może zwiększać 
obciążenie, jakiemu poddawane są montowane części. Każdy taki 
zestaw zapewnia oszczędność czasu, oszczędność finansową i 
dostęp do najnowszych udoskonaleń technicznych.

Wydajność non-stop   
Nieprzerwaną, wydajną pracę ułatwia 13-tonowy kosz 
zasypowy i zbiornik paliwa o pojemności wystarczającej na 
10 godzin ciągłego rozściełania. System zabezpieczający przed 
kradzieżą paliwa pomaga uniknąć strat i nieoczekiwanych 
przestojów. Nasze zestawy oświetleniowe zapewniają 
widoczność podczas pracy za dnia i nocą.

Bądź na bieżąco   
Menedżer terminów przeglądów (Service Interval Manager) 
dostarcza bieżących informacji o wymaganiach serwisowych 
maszyny i pozwala zmaksymalizować czas pracy bez 
przestojów. W specjalnym menu na panelu sterowania EPM3 
operator jest zawczasu powiadamiany o wymaganych lub 
planowanych czynnościach serwisowych, które są następnie 
rejestrowane w systemie i zachowywane w historii serwisowej.

Nieprzerwane 
rozściełanie

Dzięki inteligentnym systemom, takim jak CareTrack® i menedżer interwałów 
serwisowych, a także szerokiej gamie usług, można bez trudu utrzymać intensywnie 
eksploatowany rozściełacz P6870D ABG w pełnej sprawności i gotowości do pracy.
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Łatwe monitorowanie 
maszyny
Opcjonalny system telematyki CareTrack pomaga przewidzieć zagrożenie nieplanowanym przestojem i dbać o efektywną eksploatację 
maszyny. Możliwe jest zdalne odbieranie informacji o położeniu, stopniu wykorzystania, produktywności, zużyciu paliwa i kondycji 
technicznej maszyny, które można wykorzystać do określania obszarów doskonalenia i do optymalizowania eksploatacji.
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Niezrównana wszechstronność 
w rozściełaniu

Doskonałe właściwości jezdne
• Wybór trybu jazdy: 6x6 albo 6x4 
• Duże koła generujące dużą siłę napędową 
•  Sterowanie momentem obrotowym w zależności od 

ładunku zapobiega buksowaniu kół
•  Hydrauliczny, samopoziomujący, trzypunktowy układ 

zawieszenia

Wszechstronny i wydajny
• Wewnętrzny promień skrętu 2,5 m 
• Prędkość jazdy 20 km/h 
• Kosz zasypowy o pojemności 13 t 
•  Silnik Volvo: wysoki moment obrotowy przy 

niskich obrotach, adaptacyjny tryb ECO 

Rozściełanie asfaltu — 
prosta sprawa
•  Intuicyjny elektroniczny układ sterowania rozściełaniem
• Zintegrowany osprzęt poziomujący 
•  Blokowanie kosza zasypowego z poziomu platformy
•  Funkcja Pave Assist wykorzystująca system Volvo 

Co-Pilot (asystent operatora Volvo; opcja)
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Wybór operatorów
• Cicha praca 
• Rozsuwany dach odporny na warunki atmosferyczne 
• Podnóżki, podłokietniki, rozkładane fotele 
• Nawiew ciepłego powietrza, uchwyt na kubek, porty USB

Najnowocześniejsze rozwiązania serwisowe
•  Dostęp z poziomu gruntu do zbiornika paliwa, zbiornika 

emulsji i wlewu płynu AdBlue
• Centralny punkt smarowania, dostępny z poziomu platformy 
• CareTrack: łatwe monitorowanie maszyny 
• Zestawy serwisowe

Widoczność we wszystkich kierunkach
• Płaska pokrywa silnika 
• Przeszklone strefy po bokach platformy 
• Lusterka bliskiego zasięgu 
• Funkcja oświetlenia odprowadzającego 
•  Volvo Smart View — inteligentny system kamer Volvo 

„widok z lotu ptaka” (opcja)

Najlepsza w branży technologia stołów
• Gama stołów umożliwiająca rozściełanie na szerokość do 9 metrów 
• VB79 dla wszystkich profili, w tym specjalnych  
• System szybkozłączek 
• Całkowicie hartowane ubijaki
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K₂

T₁ T₂
T₃

T₄

Szczegółowe informacje o rozściełaczu 
P6870D ABG firmy Volvo
Silnik
Producent Volvo
Model D6J
Wskaźnik poziomu paliwa Olej napędowy
Wydajność kW 129

KM 175.4
przy prędkości obrotowej silnika obr./min 2 000
Czynnik chłodzący Ciecz
Pojemność zbiornika paliwa l 200
Emisja spalin EU Stage V

Ślimak
Liczba ślimaków 2
Prędkość (maks.) 1/min 90
Średnica mm 360

Rozściełanie
Wydajność (teoretyczna)* t/h 700
Grubość nawierzchni (maks.) mm 300

Układ elektryczny
Napięcie akumulatora V 24

Prędkość
Rozściełanie (maks.) m/min 40
Transport (maks.) km/godz. 20

Wymiary
Długość ze stołem Vario (pomost 
podniesiony) mm 6 152

Długość mm 6 402
Szerokość mm 2 548
Wysokość mm 3 837
Wysokość (transportowa) mm 2 970

Masa**
Ciągnik kg 14 300

Podajnik zgrzebłowy
Pojemność kosza zasypowego t 13
Liczba podajników zgrzebłowych 2
Prędkość podajnika (maks.) m/min 21.5

Zdolność pokonywania wzniesień (dopuszczalna)***
Ciągnik + stół % 25

Poziom hałasu
Przy uchu kierowcy, zgodnie z normą ISO 11201
LpA dB 84
Gwarantowany poziom mocy akustycznej według normy ISO 6395 / dyrektywy 
2000/14/WE
LWA dB 104

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. Obejmuje 
opony wypełnione wodą, zbiornik paliwa napełniony do połowy, masę operatora 
ważącego 75 kg i daszek. 
*** Dotyczy stołu VB 78 2,5–5,0 m. Montaż poszerzeń obniża maksymalną 
zdolność pokonywania wzniesień.

Napęd
Jednostki napędowe z tyłu liczba 2
Jednostki napędowe z przodu liczba 4

Koła/opony
Koła tylne
Typ Opony pneumatyczne
Liczba liczba 2
Wymiar 385/95R25
Przednie koła sterujące
Typ Opony elastyczne
Liczba 4
Średnica mm 580
Szerokość mm 340

WYMIARY
A₁ Długość eksploatacyjna mm 6 402
A₂ Długość transportowa mm 6 152
B₁ — wysokość robocza mm 3 837
B₂ Wysokość z dachem mm 3 837
B₃ Wysokość transportowa mm 2 970
C Szerokość ciągnika mm 2 548
D₁ Wysokość poręczy mm 2 700
D₂ Wysokość pomostu mm 1 605
D₃ Wysokość stołu mm 938
E₁ Zewnętrzna szerokość kosza zasypowego mm 3 256
E₂ Wewnętrzna szerokość kosza zasypowego mm 3 176
E₃ Szerokość poprzecznej belki wahliwej mm 2 495
F₁ Przedłużenie dachu mm 770
F₂ Przedłużenie konsoli fotela mm 317
G₁ Wewnętrzna wysokość ładowania mm 592
G₂ Zewnętrzna wysokość ładowania mm 688
H₁ Długość kosza do rolki pchającej mm 2 118
H₂ Długość kosza zasypowego mm 1 939
J₁ Odległość od tylnej ściany do osi ślimaka mm 275
J₂ Odległość od środka ślimaka do stołu mm 265
J₃ Głębokość stołu mm 1 297
K₁ Wysokość ślimaka mierzona do ziemi (piasta) mm 350-60
K₂ Średnica podajnika ślimakowego mm 360
L Prześwit nad podłożem mm 145
M Średnica koła mm 540
N Średnica rolki pchającej mm 160
O Szerokość podajnika zgrzebłowego mm 1 270
S₁ Szerokość stołu podstawowego VB78 + 

VB79
m 2.5

Szerokość stołu podstawowego VB88 m 3.0
S₂ Szerokość stołu rozszerzonego VB78 + 

VB79
m 5.0

Szerokość stołu rozszerzonego VB88 m 6.0
T₁ Od przedniego koła/przedniej gąsienicy do 

rolki pchającej
mm 970

T₂ Rozstaw kół przednich mm 800
T₃ Długość gąsienic/podstawa kół mm 2 625
T₄ Odległość od gąsienicy/koła do ściany 

tylnej
mm 720

U₁ Rozstaw kół/gąsienic mm 2 076
U₂ Szerokość nakładki gąsienicowej/szerokość 

koła 
mm 340

W₁ Szerokość pomostu mm 305
W₂ Wysokość pomostu mm 434

MASY ROBOCZE¹ STOŁÓW
Szerokość 
robocza

5.0 m 6.0 m 6.5 m 7.5 m 8.0 m 8.5 m 9.0 m

VB781 kg 3 600 - 5 222 5 802 6 342 - 6 923
VB791 kg 4 050 - 5 672 6 252 - - -
VB881 kg - 4 050 - 5 772 - 6 352 6 892
VB891 kg - 4 500 - 6 222 - - -

* Uwzględniając przedłużacze ślimaka, blachy kanału, płyty końcowe itp.

Drgania
Drgania dłoń–ramię zgodnie z normą ISO 5349:2001 m/s² <2.50
Drgania całego ciała zgodnie z normą ISO 2631:1997 m/s² <0.50
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Wyposażenie

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 stan-
dardowej.

Osprzęt poziomujący – — zgodny z głównymi systemami 3D Zestawy oświetlenia
Zasilany dach zabezpieczający przed złymi 
warunkami pogodowymi

WYBÓR OPCJONALNEGO WYPOSAŻENIA VOLVO

Wyciągi oparów Hydrauliczne bramki końcowe System Smart Dock

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Napęd
Napędzana oś przednia 4x4

Zarządzanie materiałami
Wzmocniony ślimak
System Soft Dock
System Smart Dock
Niezależnie sterowane burty kosza zasypowego
Hydraulicznie obsługiwany przedni fartuch
Ochronne półpokrywy wału ślimaka
Przedłużenia ślimaka z dodatkowymi łożyskami
Wzmocniona osłona podajnika zgrzebłowego
Podajnik zgrzebłowy o zmiennym kierunku pracy
Centralne smarowanie

Układy elektryczne i elektroniczne
Zintegrowany osprzęt poziomujący
Cztery gniazda zasilające 230 V
Przycisk zatrzymania awaryjnego z boku
Przełącznik izolatora trakcyjnego
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 3

Konstrukcja
Zestaw StVZO 11,5 t na rynek niemiecki
Zestaw StVZO 12 t na rynek austriacki
Homologacja 12 t na rynek szwajcarski
Homologacja na rynek włoski
Elektrohydrauliczny dach zabezpieczający przed złymi warunkami pogodowymi
Podgrzewane fotele Deluxe
Szyba przednia z wycieraczką i układem spryskiwaczy
Brezentowe kurtyny boczne do dachu
Kolory niestandardowe
Przedni balast

Stół
Wspomaganie stołu
Napinacz stołu
Klocki dystansowe do stołu
Hydrauliczna regulacja rozkładanego stołu
Profile specjalne VB79 i VB89
Hydraulicznie regulowane bramki końcowe stołu Power Float
Podgrzewana bramka końcowa stołu

Światła
Zestaw podstawowy halogenowy
Zestaw podstawowy LED
Zestaw Work Plus LED
Zestaw Full Night LED
Obrotowe światła ostrzegawcze LED
Dwie lampy balonowe LED
Oświetlenie jezdniowe do jazdy w ruchu lewostronnym
Oświetlenie jezdniowe do jazdy w ruchu prawostronnym

Środowisko
Wyciąg do oparów masy bitumicznej
Układ natrysku emulsji z bębnem na wąż
Urządzenie do oczyszczania zraszacza o wysokiej wydajności
Ulegający biodegradacji olej hydrauliczny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Silnik
Silnik wysokoprężny Volvo, EU Stage V

Napęd
Elektroniczne sterowanie napędem
Niezależny napęd kół tylnych
Napędzana oś przednia 2x4
Hydrauliczne układy poziomowania
Wydajny układ napędowy zależny od obciążenia
Aktywny układ kierowniczy
Koła tylne z obciążeniem

Zarządzanie materiałami
Ciężkie rolki dociskowe
Proporcjonalne sterowanie podajnikiem zgrzebłowym
Proporcjonalne sterowanie ślimakami za pomocą czujników
Cztery indywidualne napędy hydrostatyczne podajników zgrzebłowych i ślimaków
Możliwość zmiany kierunku obrotu ślimaków
Hydrauliczna regulacja wysokości ślimaków

Układy elektryczne i elektroniczne
Electronic Paver Management (EPM 3)
Podświetlane elementy sterujące
Adaptacyjny tryb ECO
Funkcja zarządzania ustawieniami (Settings Manager)
Menedżer terminów przeglądów (Service Interval Manager)
Wskaźnik kąta skrętu
Wskaźnik czoła materiału
Regulowany i przesuwany pulpit sterowniczy
Dwa regulowane, obrotowe panele sterowania stołem
Główny wyłącznik akumulatora
Szafka elektryczna
Alarm cofania
Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa
Zestaw narzędzi
Wsparcie MATRIS

Konstrukcja
Ręcznie rozkładany dach z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Dwa fotele rozkładane na bok
Zintegrowane zabezpieczenie przed wandalizmem
Lusterka wsteczne na dachu
Zielony klucz Volvo
Schowki pod obydwoma fotelami
Uchwyt na kubek
Gniazda ładowania USB

Stół
Dzielone ramiona holownicze
Blokada stołu
Hydrauliczna regulacja wypukłości stołów VB
Gniazda 24 V w skrzynce rozdzielczej stołu

Światła
Oświetlenie podestu operatora
Funkcja oświetlenia odprowadzającego
Wskaźnik poziomowania LED

Środowisko
Izolacja akustyczna komory silnika i stanowiska pracy operatora
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