WYBURZENIA
Volvo Construction Equipment

Pasja do wydajnej
pracy
Volvo Construction Equipment nie zadowala się
naśladownictwem. Naszym celem jest rozwijanie
produktów i usług zwiększających wydajność ― wierzymy,
że jesteśmy w stanie obniżyć koszty i zwiększyć zyski
specjalistów używających naszego sprzętu. Jako członek
Grupy Volvo pracujemy z pasją nad wprowadzaniem
innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że nasi klienci
mogą pracować wydajniej — a nie ciężej.
Pomagamy klientom zwiększać wydajność
Zrobić więcej przy mniejszym wysiłku to motto firmy Volvo Construction Equipment.
Wysoka wydajność od dawna idzie w parze z mniejszym zużyciem energii, łatwością
użytkowania i trwałością. A jeśli chodzi o obniżanie kosztu cyklu życia maszyn, firma
Volvo stanowi klasę sama dla siebie.
Dostosowane do Twoich potrzeb
Dużo zależy od tworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań
maszyn i potrzeb użytkowników. Innowacyjność często wymaga korzystania z
zaawansowanych technologii — ale nie zawsze musi. Niektóre z naszych najlepszych
pomysłów były proste i opierały się na doskonałym i dogłębnym zrozumieniu, na czym
polega praca naszych klientów.

Wiele można się nauczyć w ciągu 180 lat
W swojej długiej historii firma Volvo wprowadziła liczne rozwiązania, które
zrewolucjonizowały sposób użytkowania maszyn budowlanych. Żadna inna marka
nie kojarzy się silniej z bezpieczeństwem niż Volvo. Ochrona operatorów i osób
przebywających w pobliżu maszyn oraz ograniczanie do minimum wpływu na
środowisko naturalne to tradycyjne wartości naszej firmy, które nadal kształtują
naszą filozofię projektowania maszyn.
Jesteśmy po Twojej stronie
Na pozycję marki Volvo pracują najlepsi specjaliści. Volvo to prawdziwie globalne
przedsiębiorstwo, które przez cały czas stoi u boku swoich klientów, gotowe pomagać
im szybko i sprawnie — w każdym miejscu.
Kieruje nami pasja do wydajnej pracy.
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Solidnie i bezpiecznie
Konstrukcja koparek Volvo do prac na wysokości zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo pracy we wszystkich zastosowaniach wyburzeniowych.
Wytrzymała rama i kabina skutecznie chronią przed spadającym gruzem —
czyli typowym zagrożeniem występującym przy pracach wyburzeniowych.
Bezpieczeństwu sprzyja także dobra widoczność miejsca prowadzania robót.

Kamery tylne i boczne

Klatki, platformy robocze i poręcze

Kamery tylne i boczne umożliwiają operatorowi obserwację
całego otoczenia maszyny, by praca w każdych okolicznościach
odbywała się bezpiecznie.

Klatki, platformy robocze i poręcze zwiększają bezpieczeństwo
montażu i demontażu związanego ze zmianą zastosowania,
transportem i konserwacją.

Okno dachowe LEXAN z wycieraczką/spryskiwaczem
Okno dachowe LEXAN chroni operatora przed spadającymi
przedmiotami, a jednocześnie umożliwia obserwację
sytuacji nad kabiną. Okno może być zmywane wycieraczką
ze spryskiwaczem — uruchamia się ją przełącznikiem na
przednim oknie.
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Wskaźnik całkowitego momentu
Wskaźnik całkowitego momentu służy bezpieczeństwu w
szczególnie trudnych zastosowaniach i ostrzega operatora,
gdy bieżące obciążenie maszyny zbliża się do limitu bezpiecznego
obciążenia roboczego.

Mocowana do ramy
konstrukcja chroniąca przed
spadającymi przedmiotami (FOG)
Mocowana do ramy konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOG) zabezpiecza kabinę przed uderzeniami
spadających obiektów. Szeroka otwierana osłona przednia ułatwia czyszczenie.

5

Wysoki zasięg
Model

Maks.
Wysokość
sworznia

Maks.
Masa
osprzętu

Średni zasięg
Maks.
Wysokość
sworznia

Maks.
Masa
osprzętu
4 tony

EC380E

23 m

3 tony

15,3 m

EC480E

28 m

3,5 tony

15,8 m

5 ton

EC750E

26/36 m

5/3,6 tony

18 m

6,5 tony

Zwiększona masa osprzętu
i wysokość sworznia
W celu zwiększenia produktywności maszyny zoptymalizowano jej konstrukcję i układ hydrauliczny, dzięki czemu może ona
współpracować z cięższym osprzętem, oferując większe korzyści w stosunku do zainwestowanych środków. Zwiększono
maksymalną wysokość sworznia, zapewniając większy zasięg roboczy maszyny i maksymalizując jej produktywność.
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Gdy trzeba zburzyć dom
Maszyny EC380EHR, EC480EHR i EC750EHR są wyposażone w innowacyjne
rozwiązania zwiększające wydajność pracy. Sprawiają, że każdy roboczodzień
ma większą wartość, a dzięki solidnej konstrukcji, możliwości pracy z ciężkim
osprzętem i doskonałym układom hydraulicznym poradzą sobie z każdym projektem
wyburzeniowym.
System rozpylania wody
Oryginalne rozwiązanie Volvo do przygotowania maszyny
Łatwy rozładunek, hydrauliczne rozsuwanie gąsienic oraz
opracowany przez Volvo system szybkiego montażu wysięgnika
sprawiają, że przygotowanie maszyn do pracy nie wymaga
podnoszenia ciężkich elementów. Całkowite przygotowanie
maszyny do działania to łatwe zadanie — realizowane szybko, w
większości komfortowo i bezpiecznie z wnętrza kabiny.

Volvo oferuje kompletne rozwiązanie do zmniejszania zapylenia
wyposażone w hydrauliczną pompę ssącą o wydatku 30 l/m,
która może wyeliminować konieczność używania osobnego
samochodu do pompowania wody. Cztery dysze — po dwie na
każdą stronę ramienia — rozpylają mgłę, która przechwytuje
drobiny pyłu. Systemu można też używać do mycia maszyny
myjką wysokociśnieniową zamontowaną za kabiną.

Sięgaj nieba
Stabilne podwozie zaprojektowane do prac wyburzeniowych
Stabilne podwozie zaprojektowane do prac wyburzeniowych
ma zwiększony zasięg roboczy w całym zakresie 360°, a przez
to ogranicza konieczność przestawiania maszyny i korzystnie
wpływa na wydajność pracy. Operator może bez wysiłku zsunąć
podwozie na czas transportu, a po dotarciu na miejsce robót
rozsunąć je, aby uzyskać maksymalną stabilność.

Wysięgnik wielofunkcyjny Multi-Demolition (MD), którego
konstrukcja oferuje więcej możliwości, znacznie upraszcza
prace związane z wyburzeniami. Jest przeznaczony dla koparek
i koparek wysokiego zasięgu Volvo. Gdy wysięgnik MD jest
zamontowany w położeniu prostym, sworzeń znajduje się o
3,4 m wyżej, co pozwala na przenoszenie ładunków o masie
do pięciu ton. Przy ustawieniu wysięgnika MD w położeniu
łamanym maksymalna głębokość sworznia wynosi 7,0 m,
idealnie sprawdza się więc podczas wyburzeń podziemnych.
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Ciężkie wyburzenia
Celem Volvo CE jest produkowanie najlepszych maszyn do ciężkich prac
wyburzeniowych. Nasze koparki do wyburzeń na wysokości, skonstruowane
specjalnie na potrzeby tego trudnego zadania, są wyposażone w wytrzymałe
podzespoły i mocne silniki gwarantujące ciągłość pracy.

Ochrona w trudnych warunkach
Opcje zabezpieczające przystosowane do pracy w trudnych
warunkach chronią maszynę i pozwalają dłużej utrzymać ją w
dobrym stanie technicznym. Maszynę można wyposażyć w
szereg wytrzymałych, odpornych elementów zwiększających
jej trwałość użytkową i osiągi.

Sieć punktów serwisowych
Zespół ekspertów Volvo zawsze gotów jest służyć pomocą w
oparciu o znajomość lokalnych realiów i globalne doświadczenie.
Rozbudowana sieć techników, serwisów i dealerów Volvo CE
niezmiennie zapewnia klientom pełne wsparcie.

Silnik Volvo D13 Stage V
Solidna konstrukcja ramy, wysięgnika i ramienia
Solidna rama wraz z wysięgnikiem i ramieniem do ciężkich
prac sprawia, że maszyna jest niezawodna i dyspozycyjna
nawet w bardzo wymagających zastosowaniach. Ramię jest
dodatkowo zabezpieczone stalowymi pasami, które zostały
pod nim wspawane. Dostępne są ponadto różne konfiguracje
wysięgnika i ramienia.
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Silnik Volvo Stage V należy do generacji nowoczesnych
jednostek, które spełniają restrykcyjne wymagania najnowszych
norm emisji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej techniki
spalania Volvo Advanced Combustion Technology (V-ACT) silnik
charakteryzuje się znakomitymi osiągami i niskim zużyciem
paliwa. Zastosowanie precyzyjnych, wysokociśnieniowych
wtryskiwaczy paliwa, turbosprężarki, chłodnicy pośredniej
typu powietrze-powietrze oraz elektronicznych elementów
sterujących zapewnia optymalne osiągi maszyny.

Skonstruowane
z myślą o wyburzeniach
Zaprojektowane przez Volvo maszyny do wyburzeń na wysokości są produkowane w najnowocześniejszych w branży zakładach
Volvo i korzystają z pełnego wsparcia globalnej sieci usług serwisowych i części zamiennych Volvo, co zapewnia im dłuższy czas
pracy bez przestoju.
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Konstrukcja idealna
do wyburzeń
Bezpieczne podstawy z platformami roboczymi i poręczami
Podstawy, platformy robocze i poręcze zwiększają bezpieczeństwo
montażu i demontażu.

Wysięgnik modułowy
W hydraulicznym przegubie
modularnym zastosowano
hydrauliczny mechanizm blokujący
do wymiany osprzętu kopiącego i
przełączania między konfiguracją
wysięgników do pracy na dużej
wysokości, a standardowym
osprzętem podsiębiernym.

Wskaźnik całkowitego
momentu
Wskaźnik całkowitego momentu
ostrzega operatora, gdy bieżące
obciążenie maszyny zbliża się do
limitu bezpiecznego obciążenia
roboczego.

Wysięgnik prosty i konwencjonalny
Ramię i wysięgnik ultrawysokiego zasięgu można z
łatwością zastąpić przez konfigurację standardową
lub wysięgnik prosty.

10

Przechylanie bez odrywania rąk
Funkcja przechylania bez odrywania rąk ułatwia
operatorowi skupienie się na wykonaniu zadania,
zwiększając wydajność i komfort pracy.

Kabina zapewniająca doskonałą widoczność
Kabina Volvo zapewniająca dobrą widoczność,
zaprojektowana specjalnie pod kątem wyburzeń
na wysokości, zapewnia wyższą wydajność pracy

Kamera przednia i specjalny monitor w kabinie
Na monitorze wyświetlane są obrazy z dwóch kamer
zamontowanych na ramieniu do wyburzeń. Operator
może w ten sposób z bliska obserwować osprzęt, by
pracować wydajniej i bezpieczniej.

Odchylana kabina
Standardowa kabina odchyla się o
maksymalnie 30 stopni, aby poprawić
widoczność oraz zmniejszyć
zmęczenie operatora przy pracach
związanych z sięganiem na dużą
wysokość.

Rozsuwane podwozie
Opracowana przez Volvo
unikatowa konstrukcja
przesuwanych rur w podwoziu
rozsuwanym hydraulicznie jest
wyjątkowo trwała i zapewnia
szerokie podparcie, dzięki czemu
zwiększa bezpieczeństwo i
wydajność.

Maksymalna produktywność
Wyposażenie maszyn wyburzeniowych
Volvo w przedłużkę wysięgnika
i wysięgnik kopiący zwiększa
uniwersalność i produktywność.

System zmniejszania zapylenia
Cztery dysze rozpylają mgłę, która przechwytuje drobiny
pyłu. System może też służyć do czyszczenia maszyny.

Ochrona w trudnych warunkach
Opcje zabezpieczające przystosowane do pracy w trudnych
warunkach chronią maszynę i pozwalają dłużej utrzymać ją w
dobrym stanie technicznym
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Kabina Volvo
Care Cab

Kabina Volvo o doskonałej widoczności zaprojektowana specjalnie pod kątem wyburzeń na wysokości zapewnia wyższą wydajność
pracy. Komfortowa kabina jest wyposażona w dogodnie rozmieszczone elementy sterujące oraz wbudowany wyświetlacz LCD,
ułatwiający obsługę. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, kabinę Volvo Care Cab wyposażono w laminowane szyby w przednim i
prawym oknie.
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Wyburzenia pod pełną
kontrolą

Opisywane koparki do prac na wysokości są wyposażone w kabinę Volvo słynącą
w branży z najwyższego poziomu komfortu. Dzięki doskonałej widoczności
bezpośredniej oraz optymalnie rozmieszczonym kamerom operator zawsze bez
przeszkód może obserwować miejsce robót, pracując bezpiecznie i wydajnie.
Siła ponad pięćdziesięciu lat doświadczenia
Gwarancja trwałości
Większa dyspozycyjność dzięki solidnej konstrukcji przedniej
i tylnej ramy, przegubowi i mokrym hamulcom tarczowym.
Sprawdzona trwałość Volvo i szeroki wachlarz opcji
gwarancyjnych pozwalają nie martwić się o to, czy praca
zostanie wykonana. Trwałość i wytrzymałość to podstawowe
cechy wozidła przegubowego Volvo.

Pięćdziesiąt lat i pięćdziesiąt ton później Volvo pozostaje
wiodącym producentem wozideł przegubowych na świecie.
To my opracowaliśmy tę konstrukcję oraz rozwijamy i
produkujemy te maszyny od ponad 50 lat — przeszły one
znaczącą ewolucję od pierwszego 10-tonowego modelu.
W ciągu tych lat odniosły sukces na rynku, a teraz są wyposażone
w szereg innowacyjnych technologii i ceniony silnik Volvo.

Dostęp serwisowy
Dzięki najlepszemu na rynku dostępowi serwisowanie maszyny
jest szybkie i łatwe. Pokrywa przednia odchyla się w dół,
stając się podestem serwisowym wyposażonym w stopnie
antypoślizgowe. Elektryczna pokrywa silnika otwiera się pod
kątem 90 stopni, oferując pełny i bezpieczny dostęp do komory
silnika.

Sieć przedstawicieli Volvo
Sieć przedstawicieli Volvo oferuje klientom wsparcie zawsze,
gdy jest potrzebne. Volvo oferuje szereg usług, wiedzę lokalnych
specjalistów i globalne doświadczenie. Obejmuje to m.in.
rozwiązania CareTrack™ i MATRIS™ oraz najlepszą na rynku
dostępność części.
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Wszechstronne maszyny do
wyburzeń
Koparki Volvo do prac na dużych wysokościach będą wszechstronnym nabytkiem
dla Twojej floty maszyn wyburzeniowych. Są zgodne z szeroką gamą osprzętu Volvo
i gotowe do pracy z różnymi typami wysięgników, przez co doskonale sprawdzają się
we wszelkich projektach wyburzeniowych.
System zarządzania osprzętem
Pomocnicze obwody hydrauliczne i specjalne linie
odpływowe
Dla zapewnienia prawidłowego przepływu i ciśnienia dla
osprzętu hydraulicznego, takiego jak młoty, rozdrabniarki,
nożyce, kruszarki i rotatory przegubowe, maszyna może
być fabrycznie wyposażona w różne rodzaje instalacji
hydraulicznych.

Sterowany za pomocą monitora system zarządzania osprzętem
przechowuje ustawienia dla maksymalnie 20 różnych
narzędzi hydraulicznych, ułatwiając ich obsługę. W zależności
od skonfigurowanych opcji wyposażenia hydraulicznego
system zarządzania może przechowywać dane o przepływie,
maksymalnym ciśnieniu, przepływie jedno- lub dwukierunkowym i
sterowaniu przyciskami, pedałem lub suwakiem proporcjonalnym.
System oferuje ochronę hasłem, tak aby tylko upoważnione osoby
mogły definiować lub zmieniać parametry osprzętu.

Szybkozłącza Volvo
Wysięgnik prosty i konwencjonalny
Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia łatwe
zastąpienie wysięgnika i ramienia o bardzo wysokim zasięgu
standardową konfiguracją lub prostym wysięgnikiem, maszyny
te będą wykorzystane również wtedy, gdy w danej chwili nie ma
do wykonania żadnych prac na dużej wysokości.
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Volvo oferuje całą gamę szybkozłączy, w tym swoje specjalne
szybkozłącze typu S. Są one perfekcyjne dopasowane do łyżek
oferowanych przez Volvo i pozwalają na uzyskanie wysokich sił
odspajania w każdych warunkach. Uniwersalne szybkozłącze
Volvo umożliwia podłączanie wielu rodzajów osprzętu różnych
producentów. Wszystkie szybkozłącza Volvo są zgodne z
najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Opatentowany przez
Volvo modułowy system
wysięgnika

Aby zapewnić maszynie jak największą uniwersalność, w innowacyjnym przegubie modularnym zastosowano hydrauliczny mechanizm
blokujący do zwalniania osprzętu kopiącego i przełączania między konfiguracją do wyburzeń na wysokości a konfiguracją standardową.
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Wszechstronne
wyburzenia
Ochrona przed uderzeniami bocznymi (SIPS)

Osłona chroniąca przed spadającymi obiektami (FOG)

Przykręcany system ochrony przed uderzeniami bocznymi
zabezpiecza nadwozie przed uszkodzeniami.

Zamontowana na ramie osłona zabezpieczająca przed
spadającymi przedmiotami chroni operatora i kabinę
przed gruzem, zwiększając poziom bezpieczeństwa i
dyspozycyjności maszyny.

Ochrona w trudnych warunkach

Osłona wieńca obrotu

Opcje zabezpieczające przystosowane do pracy w trudnych
warunkach chronią maszynę i pozwalają dłużej utrzymać ją w
dobrym stanie technicznym.

Osłona wieńca obrotu chroni przewody układu smarowania
i uszczelkę łożyska wieńca obrotu przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez pręty zbrojeniowe, drewno i inne
odłamki materiału.

Zarządzanie osprzętem

Pomocnicze obwody hydrauliczne i specjalne linie
odpływowe

Zabezpieczony hasłem system zarządzania osprzętem pozwala
zapisać w pamięci nawet 20 różnych ustawień osprzętu
hydraulicznego.

Maszyna może zostać fabrycznie wyposażona w wiele różnych
instalacji hydraulicznych, w tym układy do zasilania młota i
nożyc lub głowicy obrotowej.

Osłony siłowników

Osłony łańcuchów gąsienic

Stalowe osłony siłowników łyżki i wysięgnika zabezpieczają
tłoczyska, siłowniki, zawory bezpieczeństwa (HRV) i przewody
przed spadającymi odłamkami.

Pełne osłony łańcuchów gąsienic chronią je przed odpadami
powyburzeniowymi i uniemożliwiają zablokowanie gąsienic
przez pręty zbrojeniowe lub inne ostre przedmioty.
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Wentylator chłodzący

AdBlue®

Napędzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wentylator
oferuje możliwość zmiany kierunku obrotów, co pozwala na
samooczyszczanie się elementów chłodzących.

Volvo oferuje kompletne rozwiązanie AdBlue, które jest
sprawdzone pod kątem jakości, ekonomiczne i łatwo
dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Volvo.

Osłona z drobnej siatki

Pistolet pneumatyczny do czyszczenia

Osłona z drobnej siatki na drzwiach i przedziale silnikowym
chroni przed przedostawaniem się do środka drobnych cząstek
i zwiększa wydajność silnika.

Volvo oferuje unikatowy, opcjonalny układ sprężania powietrza,
który można w razie potrzeby wykorzystać do czyszczenia kabiny.

Drzwi boczne o podwójnej grubości
Drzwi boczne o podwójnej grubości (po obu stronach nadwozia)
chronią chłodnice i pompy przed skutkami uderzeń bocznych.

® = zastrzeżony znak towarowy Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
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Zastosowania związane z
wyburzeniami, recyklingiem
i gospodarką odpadami
Prezentujemy pełną gamę:
koparki gąsienicowe, koparki kołowe, ładowarki kołowe oraz usługi Volvo
— najwyższe bezpieczeństwo operatora, wydajność i łatwość kontroli w
zastosowaniach związanych z wyburzeniami, recyklingiem i gospodarką odpadami.
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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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