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Velkommen 
til vores verden

Velkommen til en verden af 
brancheførende maskineri. En verden, 
hvor fantasi, hårdt arbejde og teknologisk 
innovation vil vise vejen mod udvikling af 
en fremtid, som er renere, mere intelligent 
og mere forbundet. En verden, der 
understøttes af Volvo Groups værdier om 
holdbarhed. En verden med stabilitet, 
bæredygtighed og innovation. En verden, 
hvor vi sætter vores kunder i centrum.

Velkommen til Volvo Construction 
Equipments verden ‑   vi tror, at du vil 
kunne lide det her.

Små maskiner, store resultater

Med mange årtiers erfaring inden for konstruktion og 
produktion af kompakte gravemaskiner og læssemaskiner 
er vores sortiment af kompakte maskiner udviklet med fokus 
på kundesucces. Vores sortiment af kompakte maskiner er 
baseret på samme DNA som de store Volvo‑maskiner og 
sætter standard for effektiv ydeevne og driftstid ‑ suppleret 
af et omfattende udvalg af Volvo‑redskaber til at optimere 
alsidigheden.

Volvo Concept Lab er baseret på vores stolte historie og skaber 
fortsat banebrydende ideer og innovative koncepter – som fx 
vores prisbelønnede eldrevne kompakte maskiner – for at sikre, 
at vi tilbyder kunderne maskiner, der leverer store resultater 
langt ind i fremtiden.
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Building tomorrow

Løsninger til dig

Vores brancheførende maskiner er kun begyndelsen på din 
relation til Volvo. Som din partner har vi udviklet en lang række 
ekstra løsninger, der hjælper dig med at forbedre driftstiden, 
øge produktiviteten og reducere omkostningerne. 

Udviklet til din virksomhed

Vores portefølje af produkter og tjenester er baseret på ni 
elementer og udviklet til at optimere maskinens ydeevne og øge 
din rentabilitet. Kort sagt tilbyder vi nogle af de bedste garantier, 
produktsikkerheder og teknologiske løsninger i branchen i dag.

Vi er der, når du har brug for os

Uanset om du køber nyt eller brugt, tilbyder vores globale 
netværk af forhandlere og teknikere support døgnet runde, 
herunder maskinovervågning og reservedelstilgængelighed i 
verdensklasse. Det er grundlaget for alt, der tilbydes af Volvo‑
tjenester, så du kan være sikker på, at vi har dig dækket lige fra 
starten.

Fuel Efficiency
Services Services

Productivity
Services

Safety

Services Services Services
Financial Uptime Rental

Attachments Volvo Parts Services
Volvo Genuine New life
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Udvid dine 
forretnings
muligheder
Lanceringen af EC18 Electric og ECR18 Electric kompakte 
gravemaskiner, der bygger på ECR25 Electrics succes og bygger 
videre på den anerkendte teknologi i deres dieseldrevne modparter, 
åbner op for en ny kategori i Volvos sortiment af elektriske maskiner.
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Lille, men hårdfør   
Med en variabel undervogn, der kan trækkes sammen, så den 
fylder mindre end 1 m og udvides op til 1,35 m, kombineret med 
en maskinhøjde, der er reduceret til mindre end 2,35 m, kan du 
stole på, at den kompakte gravemaskine har overlegen ydeevne, 
når du arbejder i snævre omgivelser. Maskinens konstruktion 
sikrer, at højre chassishjørne, svingstolpen og cylinderen holder 
sig inden for sporene, så udsynet er maksimalt med lavere risiko 
for maskinskader ved arbejde i nærheden af forhindringer.

Skab et bedre arbejdsmiljø   
Operatøren vil opleve det operatørmiljø i verdensklasse, som 
Volvo er berømt for, inklusive bred indgangsdør, overlegent 
udsyn og høje komfortniveauer, som forstærkes yderligere af den 
drastiske reduktion af støj, vibration og varme, samt fraværet 
af udstødningsgasser. Alt dette bidrager til en mere støjsvag 
og renere arbejdsplads, som forbedrer kommunikation og 
arbejdsbetingelser for alt personale.

Arbejd når som helst, 
hvor som helst

EC18 Electric og ECR18 Electric byder både på lav støj og nul emissioner 
fra udstødningsrøret, hvilket skaber nye muligheder for din forretning. 

Operer i støjfølsomme områder og uden for standardtimerne samt 
på projekter med lavt kulstofindhold og indendørs, uden behov for 
kostbare røgudsugningssystemer eller begrænsninger på grund af 

operatørtidsgrænser.
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En enestående operatøroplevelse   
Volvo Electric kompakte gravemaskiner byder på alt det, 
du ville forvente af deres dieseldrevne modparter, inklusive 
opvarmet førerhus (kun EC18 Electric), ergonomiske og intuitive 
betjeningselementer, en enestående kombination af bevægelser 
samt den bedste stabilitet i deres klasse.  
 
Dette forstærkes yderligere af en række funktioner, som er 
unikke for det elektriske koncept, en mere reaktiv hydraulik på 
grund af det øjeblikkelige moment og en række indstillinger, 
som kan defineres af brugeren for at tilpasse maskinens adfærd 
i henhold til typen af arbejde og operatørens præference. 
Hjælpehydraulikflowene og joystickets følsomhed justeres nemt 
fra den brugervenlige grænseflade.
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Få mest muligt ud 
af hver eneste 
opladning
EC18 Electric kan levere op til 6 timers arbejde pr. opladning afhængigt af 
miljøet og den foreliggende opgave. For eksempel kan der forventes 4 timer 
og 30 minutters non‑stop arbejde ved planering med en graveskovl, og 2 timer 
ved grøftegravning.  
 
ECR18 Electric kan levere op til 5 timers arbejde pr. opladning afhængigt af 
miljøet, den foreliggende opgave og arbejdstilstanden. For eksempel kan der 
forventes 3 timer og 30 minutters non‑stop arbejde ved kontinuerlig planering. 
 
For at finde ud af, om en elektrisk Volvo‑maskine er den rigtige løsning for dine 
aktiviteter, skal du blot snakke med din forhandler, som kan hjælpe dig med at 
beregne driftstid og den optimale opladningsløsning baseret på din drift.
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Oppetid du kan 
stole på

Gå ind i den fagre nye verden med elektrisk maskineri med fuld tillid takket 
være et udvalg af løsninger og tjenester fra Volvo. Du kan regne med den bedste 

batteriteknologi, reduceret servicetid, hurtigopladningsløsninger og imponerende 
garantidækning, så du kan være fuldstændig sikker på, at din EC18 Electric og 
ECR18 Electric vil sørge for al den ydelse og rådighedstid, som din drift kræver.

Den bedste batteriteknologi  
De bedste maskiner fortjener de bedste effektløsninger, 
hvilket er lige nøjagtigt, hvad du kan forvente af Volvo Electric 
kompakte gravemaskiner, som er udstyret med et litium‑ion 
48V‑batteri. Med enkle ord er det den bedste teknologi til 
arbejdet med en kapacitet på 20 kWh for EC18 Electric og 16 
kWh for ECR18 Electric.  
 
Hvad mere er, så er batteriet konstrueret til at levere op til 
2,000 fulde opladningscyklusser, hvilket udgør maskinens fulde 
forventede levetid.

Fleksible opladningsløsninger   
Volvo EC18 Electric og ECR18 Electric er udstyret med en 
on‑board lader, der leverer 3 kW strøm til batterierne, hvilket 
gør det muligt at oplade maskinen fra 0 % til 100 % på blot 
6 timer for EC18 Electric og 5 timer for ECR18 Electric. Det 
nødvendige opladningskabel og stik og de nødvendige adaptere 
til opladning fra en stikkontakt eller vægboks medfølger. 
 
Når projekter og anvendelser kræver hurtigere opladning, 
findes der et udvalg af eksterne opladere som ekstraudstyr til 
både indendørs og udendørs brug. De oplader EC18 Electric 
og ECR18 Electric fra 0 til 80 % på henholdsvis op til 1 time og 
15 minutter og 1 time.
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Reduceret vedligeholdelse  
Øg din rådighedstid, og reducer vedligeholdelseskravene takket være den fuldelektriske maskine, som drives af en 
vedligeholdelsesfri motor. Hvad mere er, så stopper de elektriske motorer, når maskinen ikke arbejder eller kører, hvilket eliminerer 
unødig slitage.

5 års premium support*  
Foruden førsteklasses backup og support fra din Volvo‑
forhandler leveres Volvo CE's elektriske maskiner komplet med 
2 års gratis service og en fuld 2‑årig maskingaranti. Hvis du 
indgår en vedligeholdelsesaftale efter år 2, dækkes batteriet 
og de elektroniske komponenter desuden gratis mod fejl i 
yderligere 3 år.
 
*Indhent detaljerede oplysninger hos din forhandler

EMMA: din partner for rådighedstid   
Vær altid på forkant med behovet for opladning, og sørg for, 
at din elektriske maskine fra Volvo er driftsklar ved hjælp af 
EMMA, vores app til styring af elektriske maskiner. "EMMA" 
er en webapplikation, som giver indsigt i maskiner, bl.a. 
opladningsstatus, batteriniveau og geografisk placering. Du skal 
blot åbne appen på en hvilken som helst enhed, der er koblet 
på internettet, for at få nyttige informationer, som hjælper dig 
med at styre opladningsprocessen mere effektivt og maksimere 
maskinens rådighedstid.

Sådan er en dag ude på arbejde 
med EMMA

https://www.youtube.com/watch?v=v87wHF3ruZw
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EC18 Electric: 
En dokumenteret fortid, 

en elektrisk fremtid

Fleksible opladningsløsninger
• Sikker og standardopladningsprotokol fo elektriske køretøjer (EV) 
• 0 til 100 % på op til 6 timer på et 16A værkstedsudtag 
• Klargøring af standardhurtigoplader 
•  0 til 80 % på op til 1 time og 15 minutter med vores udvalg af 

hurtigopladere
•  Hold styr på ladestatus, batteriniveau og geografisk position med 

EMMA, styringsappen til elektriske maskiner

Avanceret batteriteknologi
• 2 til 6 timers funktionstid afhængigt af anvendelsen 
• Driftstidsberegning tilgængelig (kontakt din forhandler) 
• 48V litium‑ion, vedligeholdelsesfrit batteri 
• Designet til at levere op til 2.000 fulde opladningscyklusser 
• 5‑års batterigaranti

Lille, men hårdfør
• Samlet minimumsbredde på 995 mm med ekstra undervogn 
• Kort radius 
• Forreste højre hjørne, svingstolpe og cylinder med sporbredde  
• Højprofil støbejernsmodvægt 
• Stålpaneler hele vejen rundt indfældet fra modvægt 
• Slanger ført i bommen

Reduceret vedligeholdelse
•  Vedligeholdelsesfri elektrisk motor med automatisk 

nedlukning for at reducere slitagen 
• Nem adgang til komponenter 
• 50‑timers smøreintervaller 

Nulemission elkraft
• Ingen emission lokalt 
• Lydniveau reduceret 
• Lave elomkostninger 
• Intet strømforbrug, når maskinen ikke er i drift
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Dokumenteret ydelse
• Samme ydelse som dens diesel‑modstykke 
• Stor stabilitet, der giver sikkerhed og komfort 
• Enestående løfteevne 
• Stor ydelse med kombinerede bevægelser 
• Stort sortiment af Volvo‑redskaber

Et nyt komfortniveauet for operatøren
• Stor indgang, rummeligt, frit, opvarmet førerhus 
• Bedre udsyn, lav vibration 
• 5” farvedisplay med navigering med joghjul 
•  Omfattende informationer og muligheder for 

brugertilpasning 
•  Forenklet menu for bedre kontrol af indstillingsstyring

•  Betjeningselementer ved fingerspidserne med 
justerbart, hydraulisk flow

• Sekundært tilbehørskredsløb 
• Dobbeltvirkende kreds for hydraulisk hurtigkobling Kør hvor andre ikke kan

• Elektriske køretøjer er et krav i udbuddene i mange byer  
• Mulighed for at arbejde indendørs 
• Mulighed for at arbejde uden for normal arbejdstid 
• Få adgang til kulstoffattige projekter 
•  Intet behov for røgudsugningssystemer og 

operatørtidsbegrænsninger

Oplev maskinen 
i vores video rundt 
omkring maskinen
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Fleksible opladningsløsninger
•  Sikker og standardopladningsprotokol fo elektriske køretøjer (EV)
• 0 til 100 % på op til 5 timer på et 16A værkstedsudtag 
• Klargøring af standardhurtigoplader 
• 0 til 80 % på op til 1 time med vores udvalg af hurtigopladere 
•  Hold styr på ladestatus, batteriniveau og geografisk position med 

EMMA, styringsappen til elektriske maskiner

Avanceret batteriteknologi
• 2 til 5 timers funktionstid afhængigt af anvendelsen 
• Driftstidsberegning tilgængelig (kontakt din forhandler) 
• 48V litium‑ion, vedligeholdelsesfrit batteri 
• Designet til at levere op til 2,000 fulde opladningscyklusser  
• 5‑års batterigaranti

Lille, men hårdfør
•  Samlet minimumsbredde på 995 mm med ekstra 

undervogn
• Ultrakort radius bag 
•  Forreste højre hjørne, svingstolpe og cylinder med 

sporbredde 
• Højprofil støbejernsmodvægt 
• Stålpaneler hele vejen rundt indfældet fra modvægt 
• Slanger ført i bommen

Reduceret vedligeholdelse
•  Vedligeholdelsesfri elektrisk motor med automatisk 

nedlukning for at reducere slitagen 
• Nem adgang til komponenter 
• 50 timers smøreintervaller 

Nulemission elkraft
• Ingen emission lokalt 
• Lydniveau reduceret 
• Lave elomkostninger 
• Intet strømforbrug, når maskinen ikke er i drift

ECR18 Electric: 
Ligeså stille som kompakt, 

meget mere diskret
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Oplev maskinen 
i vores video rundt 
omkring maskinen

Dokumenteret ydelse
• Samme ydelse som dens diesel‑modstykke
• Stor stabilitet, der giver sikkerhed og komfort 
• Enestående løfteevne 
• Stor ydelse med kombinerede bevægelser 
• Stort sortiment af Volvo‑redskaber

Et nyt komfortniveauet for operatøren
•  Stor indgang, rummeligt og frit operatørmiljø
• Bedre udsyn, lav vibration 
• 5” farvedisplay med navigering med joghjul 
•  Omfattende informationer og muligheder for 

brugertilpasning
•  Forenklet menu for bedre kontrol af indstillingsstyring
•  Betjeningselementer ved fingerspidserne med 

justerbart, hydraulisk flow
Kør hvor andre ikke kan
• Elektriske køretøjer er et krav i udbuddene i mange byer  
• Mulighed for at arbejde indendørs 
• Mulighed for at arbejde uden for normal arbejdstid 
• Få adgang til kulstoffattige projekter 
•  Intet behov for røgudsugningssystemer og 

operatørtidsbegrænsninger
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Engagement 
i elektricitet

Hos Volvo Construction Equipment er vi engageret i at bygge den verden, 
vi ønsker at leve i. En verden, hvor fremskridt sker på en bæredygtig, 

effektiv og fredelig måde. EC18 Electric og ECR18 Electric udgør blot en 
del af dette og slutter sig til en stadig voksende portefølje af elektriske 
maskiner, lastbiler og busser fra Volvo, som hjælper med at sætte nye 

standarder for vores branche, hvad angår elektriske løsninger.

Slut dig til den elektriske 
revolution

Reserver din elektriske Volvo 
entreprenørmaskine online!

https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
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Volvo EC18 Electric, ECR18 Electric i enkeltheder
Elektrisk system

Batteritype Litium‑ion Litium‑ion

Batterispænding V 48 48

Batterikapacitet kWh 20 16

Ah 450 360

Vejledende kørselstid (afhængig 
af anvendelse) timer op til 6 op til 5

Spænding ekstrabatteri V 12 12

Elektrisk motor

Motortype Permanent 
magnet

Permanent 
magnet

Motorkraft (maksimal) kW 18 18

Motorkraft (fortsat) kW 12,5 12,5

Driftstilstand maks. / standard o/min 2 550 2 550

Driftstilstand maks. / Eco o/min 2 250 2 250

Driftstilstand maks. / Boost o/min 3 000 3 000

Svingsystem

Maks., drejningshastighed o/min 9,5 9,5

Maks., drejningsmoment daNm 243 243

Graveydelse

Standard skovlbredde  
(blad uden sideskær) mm 450 450

Standardskovls masse kg 33 33

Standardskovls nominelle 
kapacitet l 36 36

Skovldrejning. °  196  196

Skovlens brydekraft (ISO) daN 1 290  1 290

Kort arms løsrivningskraft (ISO) daN 795  795

Lang arms løsrivningskraft (ISO) daN 695 695

Køresystem

Maks., trækstangstræk daN 1 300 1 300

Maks. kørehastighed lav km/t 1,8 1,8

Maks. kørehastighed høj km/t 3,5 3,5

Stigningsevne ° 30 30

Hydrauliksystem

Maks. systemflow l/min 34 34

Maks.flow for tilbehør l/min 30 30

Maks. flow for 2. 
tilbehørskredsløb l/min 23 ‑

Maks. driftstryk MPa 17 17

Vægt og jordtryk

Driftsvægt i henhold til ISO 6016 kg 1 955 1 795

Jordtryk (førerhus) kPa 28,9 ‑

Jordtryk (halvtag) kPa 27 27

Transportvægt kg 1 880 1 720

Med gummi-larvebånd mm 230 230

Med kort arm mm 950 950

Med halvtag -kg 84 ‑

Med lang arm +kg 4 4

Med lang arm og tung modvægt kg 42 42

Med tung modvægt kg 38 38

Med stålbælter kg 32 32

Servicepåfyldning

Hydraulisk system, i alt l 21 21

Hydrauliktank l 15 15

Undervogn

Under- og overruller pr. side 3 / 0 3 / 0

Bæltespænding Af 
smørestempel

af 
smørestempel

Blad (bredde x højde) mm 1 340 x 230 1 340 x 230

EC18 Electric ECR18 Electric EC18 Electric ECR18 Electric

Redskabsspecifikationer

Universalskovle
"Aggressive Cut" 

skovle
Grøftegravningsskovle Hydraulisk hammer  

HB02 støjsvagEnhed Fast Kan vippes

Hurtigkoblingstype mm 200 250 300 400 450 500 600 350 550* 550 850 1 000 850 1 000 ‑

Volvo-mekanik 
(fastgørelse) l 14 19 23 32 36 41 51 ‑ ‑ ‑ 59 76 59 ‑ Fastgørelsesbeslag

Lehnhoff® mekanik l ‑ ‑ 23 32 ‑ 41 ‑ ‑ ‑ ‑ 59 76 59 ‑ Beslag af Lehnhoff‑
typen

Mekanisk, symmetrisk 
type l ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 25 55 55 ‑ 76 ‑ 76 Beslag af symmetrisk 

type

*med tænder

Der kan indhentes yderligere oplysninger i Redskabskataloget
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Specifikationer EC18 Electric

DIMENSIONER

Beskrivelse Enhed EC18 Electric

Arm mm 950 1 150

A Maks. skærehøjde mm 3 439 3 582

B Maks. tømmehøjde mm 2 444 2 588

B* Maks. skovlfrigang mm 2 482 2 625

C Gravedybde mm 2 234 2 434

C* Maks. gravedybde mm 2 500 2 700

D Maks. gravedybde ved vertikal væg mm 1 898 2 091

E Maks. graverækkevidde på jordniveau mm 3 800 3 993

G Højeste position dozerblad Kort blad mm 225

Langt blad mm 267

H Laveste position dozerblad Kort blad mm 296

Langt blad mm 386

J Sporlængde mm 1 620

K Dozerblad, maks.rækkevidde i jordniveau Kort blad mm 1 082

Langt blad mm 1 272

L Samlet bredde med 230 mm spor Min mm 995

Maks mm 1 352

M Totallængde mm 3 550 3 431

M* Transportlængde (arm sænket) Kort blad mm 3 810 3 824

Langt blad mm 4 000 4 014

P Dozerbladshøjde mm 231

Q Skobredde (gummi) mm 230

Q(¹) Skobredde (stål) mm 230

R Jordrækkevidde til superstruktur mm 456

S Forreste drejningsradius mm 1 455 1 476

T Forreste drejningsradius med maksimal forskydning mm 1 181 1 184

U Samlet højde førerhus mm 2 334

U* Samlet højde halvtag mm 2 298

X Bageste drejningsradius mm 1 018

X* Bageste overhæng (på tværs af spor) mm 342

β1 Maks. bomforskydning til højre mm 419

β2 Maks. bomforskydning til venstre mm 525

(1) Option
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Specifikationer ECR18 Electric

DIMENSIONER

Beskrivelse Enhed ECR18 Electric

Arm mm 950 1 150

A Maks. skærehøjde mm 3 442 3 582

B Maks. tømmehøjde mm 2 444 2 588

B* Maks. skovlfrigang mm 2 482 2 625

C Gravedybde mm 2 234 2 434

C* Maks. gravedybde mm 2 528 2 727

D Maks. gravedybde ved vertikal væg mm 1 898 2 091

E Maks. graverækkevidde på jordniveau mm 3 921 4 113

G Højeste position dozerblad Kort blad mm 225

Langt blad mm 267

H Laveste position dozerblad Kort blad mm 267

Langt blad mm 386

J Sporlængde mm 1 620

K Dozerblad, maks.rækkevidde i jordniveau Kort blad mm 1 082

Langt blad mm 1 272

L Samlet bredde med 230 mm spor Min. mm 995

Maks. mm 1 352

M Totallængde mm 3 431 3 309

M* Transportlængde (arm sænket) Kort blad mm 3 932 3 944

Langt blad mm 4 122 4 134

P Dozerbladshøjde mm 231

Q Skobredde (gummi) mm 230

Q(¹) Skobredde (stål) mm 230

R Jordrækkevidde til superstruktur mm 456

S Forreste drejningsradius mm 1 575 1 568

T Forreste drejningsradius med maksimal forskydning mm 1 269 1 287

U* Samlet højde halvtag mm 2 298

X Bageste drejningsradius mm 688

X* Bageste overhæng (på tværs af spor) mm 12

β1 Maks. bomforskydning til højre mm 516

β2 Maks. bomforskydning til venstre mm 640

(1) Option
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Udstyr EC18 Electric
STANDARDUDSTYR

Transmission

Automatiske hydrauliske motorer med to hastigheder og reduktionsgear

Indvendige flangeunderruller smurt for levetid

Smør strammerhjul smurt for levetid

Elektrisk/elektronisk styresystem

Vedligeholdelsesfrit 48V batteri - fastmonteret for tyverisikring

On-board lader med type 2 stik

Standardladekabel med 3 stik (til husholdning - hvid, CEE 16A 1 fase - 
blå, og CEE 32A 3 fase - rød)

Hurtiglader klar med vejrbestandig stikkontakt

Vedligeholdelsesfrit 12V ekstra batteri

Stik af høj kvalitet

Beskyttet batteriafbryder

Automatisk tomgangs- og automatisk nedlukningsfunktion på elektrisk 
motor

Svingsystem

Hydraulisk radialstempelmotor med indbygget stødfri ventil

Automatisk, flerpladet, fjederaktiveret, hydraulisk udløst drejningsbremse

Centraliseret og fjernsmøring af kronhjul og kugleleje

Overbygning

Trykte stålpaneler hele vejen rundt, indfældet 5-15 mm

4 indbyggede forankringssteder på øverste struktur

Undervogn

Ramme fremstillet svejset i boks

Kraftige, aftagelige beskyttelseskapper til motorer til larvefødder og 
drejningssystem

Bokssektion meget hård dozerbladstruktur

Hydrauliksystem

Højtydende Volvo-hydrauliksystem

Flowdelende og belastningsregistrerende hovedstyreventil

Bomcylinderpolstring ved slutningen af vandringen (op)

Patenteret filtrerings- og påfyldningselement

Stor sidestillet oliekøler og radiator

Dobbeltvirkende hydraulisk kredsløb til redskaber

Hammer/saksventil

Hydrauliske slange ført inde i bommen for bedre beskyttelse

Plastiktank med aftapningsprop

Førerhus/halvtag

Polstret operatørstation

Stor indgang

Stort, rummeligt og frit gulvareal

Meget synligt, orange fodspor

Meget synlig, orange sikkerhedssele med advarselsindikator

Advarselssignal, blinkende LED

LED-arbejdslys forrest i førerhus

Højre og venstre sidespejl

Hvid støjkørselsalarm

Værktøjskasse med indbygget opbevaring til instruktionsbog samt låsbar 
lem

Førerhus

Meget synligt, orange håndliste

Fladt, hærdet glas hele vejen rundt

Forrude åbnes med gasfjeder

Forrudevisker og -vaskerdyse

Skyderude i højre side

Varmesystemer med justering af temperatur og luftflow i førerhuset samt 
flere udluftningsåbninger

Filtreret luftindtag

Forberedelse til radio (antenne, ledningsføring)

Ekstra, aflåselig opbevaringsboks (bag sædet)

STANDARDUDSTYR

Graveudstyr

Støbt ende og strukturelle dele på arm, drejearm, undervogn og den 
øverste strukturs spids

Bom og arm fremstillet i et stykke, svejset i boks

Langtidsholdbare stålbøsninger og hærdede, forhåndssmurte og 
korrosionsbestandige tapper

50-timers intervaller på alle smøresteder

Maskinstyreenheder

Automatisk låseenhed for styreenheder og joysticks, når venstre konsol 
er løftet

Proportionalt og justerbart betjeningselement ved fingerspidsen til forskydning 
af bom og ekstra kredsløb

Brede kørepedaler

Vippekontakt for hammer (fuldt flow) på højre joystick

Trykakkumulator til at sænke udstyret ned på jorden

Instrumentering og overvågning

Højkontrastfarve 5” LCD-display med dag-/nattilstand for god aflæsning 
uanset lysforhold

Joghjul for let navigering og justering af elmotorens hastighed

Forenklede menuer med hovedprofil for fuld kontrol og brugerprofil med 
begrænset tilpasning

3 arbejdstilstande: Standard, ECO og Boost

Indbygget tyverisikringsfunktion

Flere advarselsmeddelelser med angivelse af nødvendig handling i tilfælde af 
fejlfunktion

Volvo Telematic System

Officielle godkendelser

Maskinen overholder det europæiske direktiv 2006/42/EF.

Lavspændingscertificeret i henhold til EU-direktiv 2014/35/EU

Støjafgivelse til miljøet overholder direktiv 2000/14/EF.

Hånd-, armvibrationer - helkropsvibrationer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/44/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), der overholder det europæiske 
direktiv 2014/30/EU

Redskaberne opfylder standard EN 474-1 og EN 474-5

ROPS (Roll-Over Protective Structure) i henhold til ISO 3471

TOPS  (Tip-Over Protective Structure) i henhold til ISO 12117 and EN 
13531-normerne

OPG 1 (Operator Protective Guard on top) i henhold til ISO 
10262-normen (såfremt maskinen er udstyret dermed)

FOPS  (Falling Object  Protective Structure) i henhold til EN ISO 3449
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Udstyr EC18 Electric
EKSTRAUDSTYR

Førerens arbejdsplads

Robust halvtag med 4-stolpestruktur

Opvarmet førerhus

Vinylsæde med mekanisk affjedring, udvidet ryglæn med lændeindstilling 
og 2” orange, optrækkelig sikkerhedssele

Stofsæde med mekanisk affjedring, udvidet ryglæn med lændeindstilling 
og 2” orange, optrækkelig sikkerhedssele

Elektrisk kontakt til ISO/SAE-styringsmønsterændring

Radio, AUX, USB, Bluetooth

Radio DAB, USB, Bluetooth, MP3

Låsning af betjeningselementer, kontakt

Låsning af betjeningselementer, operatørregistrering i sæde og kontakt

Låsning af betjeningselementer, sikkerhedsselesensor

Frontværn OPG1 til halvtag

Værktøjssæt

Maskine udvendigt

LED-arbejdslyspakke

Grønt lys tilkobling til sikkerhedssele

Tung kontravægt

Flere tilpasningsniveauer (RAL-specifikationer) for at passe til din 
virksomheds identitet

Undervogn

230mm gummi-larvebånd

230 mm stålspor

Kort dozerblad

Langt dozerblad

Hydraulik

Aflastningsventil til hjælpeudstyr

Hydraulisk afløb for tilbehør

Andet tilbehørskredsløb med proportionale og justerbare 
betjeningselementer

Sæt 2 hydrauliske koblinger med flad overflade

Sæt 4 hydrauliske hurtigkoblinger med flad overflade

Dobbeltvirkende kreds for hydrauliske hurtigkoblinger

Sikkerhedsløfteventiler til bom og arm

Sikkerhedsløfteventiler til bom, arm og dozerblad

Certificering af sikkerhedsventil

Mineralsk hydraulikolie VG32

Mineralsk hydraulikolie VG46

Mineralsk hydraulikolie VG68

Bio-hydraulikolie VG32 (PANOLIN®)

Bio-hydraulikolie VG46 (PANOLIN®)

Graveudstyr

Kort arm

Lang arm

Redskaber

Volvo mekanisk hurtigkobling (fastgørelse)

Lehnhoff® mekanisk lynkobling

Mekanisk hurtigkobling af symmetrisk type (S30)

· Universalskovle

Faste grøftegravningsskovle

Vipbare grøftegravningsskovle

Hydraulisk hammer HB02LN

Opladningsløsninger

Hurtigoplader, 9,6 kW, indendørs brug

Hurtigoplader, 17,3 kW, indendørs brug

Hurtigoplader, 17,3 kW, udendørs brug
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Udstyr ECR18 Electric

EKSTRAUDSTYR

Førerens arbejdsplads

Vinylsæde med mekanisk affjedring, udvidet ryglæn med lændeindstilling 
og 2” orange, optrækkelig sikkerhedssele

Ekstra, aflåselig opbevaringsboks (bag sædet)

Elektrisk kontakt til ISO/SAE-styringsmønsterændring

Låsning af betjeningselementer, kontakt

Låsning af betjeningselementer, operatørregistrering i sæde og kontakt

Låsning af betjeningselementer, sikkerhedsselesensor

Værktøjssæt

Maskine udvendigt

LED-arbejdslyspakke

Grønt lys tilkobling til sikkerhedssele

Tung kontravægt

Flere tilpasningsniveauer (RAL-specifikationer) for at passe til din 
virksomheds identitet

Undervogn

230mm gummi-larvebånd

230 mm stålspor

Kort dozerblad

Langt dozerblad

Hydraulik

Aflastningsventil til hjælpeudstyr

Sæt 2 hydrauliske koblinger med flad overflade

Dobbeltvirkende kreds for hydrauliske hurtigkoblinger

Sikkerhedsløfteventiler til bom og arm

Sikkerhedsløfteventiler til bom, arm og dozerblad

Forskellige klasser af mineral- og bio-hydraulikolie

Graveudstyr

Kort arm

Lang arm

Maskinstyreenheder

Tænd/sluk-betjeningselement ved fingerspidsen til forskydning af bom og 
ekstra kredsløb

Redskaber

Volvo mekanisk hurtigkobling (fastgørelse)

Lehnhoff mekanisk lynkobling

Mekanisk hurtigkobling af symmetrisk type (S30)

· Universalskovle

Faste grøftegravningsskovle

Vipbare grøftegravningsskovle

Hydraulisk hammer HB02LN

Opladningsløsninger

Hurtigoplader, 9,6 kW, indendørs brug

Hurtigoplader, 17,3 kW, indendørs brug

Hurtigoplader, 17,3 kW, udendørs brug

STANDARDUDSTYR

Transmission

Automatiske hydrauliske motorer med to hastigheder og reduktionsgear

Indvendige flangeunderruller smurt for levetid

Smør strammerhjul smurt for levetid

Elektrisk/elektronisk styresystem

Vedligeholdelsesfrit 48V batteri (3 hylder) - fastmonteret for tyverisikring

On-board lader med type 2 stik

Standardladekabel med 3 stik (til husholdning - hvid, CEE 16A 1 fase - 
blå, og CEE 32A 3 fase - rød)

Hurtiglader klar med vejrbestandig stikkontakt

Vedligeholdelsesfrit 12V ekstra batteri

Stik af høj kvalitet

Beskyttet batteriafbryder

Automatisk tomgangs- og automatisk nedlukningsfunktion på elektrisk 
motor

Svingsystem

Hydraulisk radialstempelmotor med indbygget stødfri ventil

Automatisk, flerpladet, fjederaktiveret, hydraulisk udløst drejningsbremse

Centraliseret og fjernsmøring af kronhjul og kugleleje

Overbygning

Trykte stålpaneler hele vejen rundt, indfældet 5-15 mm

4 indbyggede forankringssteder på øverste struktur

Undervogn

Ramme fremstillet svejset i boks

Kraftige, aftagelige beskyttelseskapper til motorer til larvefødder og 
drejningssystem.

Bokssektion meget hård dozerbladstruktur

Hydrauliksystem

Højtydende Volvo-hydrauliksystem

Flowdelende og belastningsregistrerende hovedstyreventil

Bomcylinderpolstring ved slutningen af vandringen (op)

Patenteret filtrerings- og påfyldningselement

Stor sidestillet oliekøler og radiator

Dobbeltvirkende hydraulisk kredsløb til redskaber

Hammer/saksventil

Hydrauliske slange ført inde i bommen for bedre beskyttelse

Halvtag

Robust halvtag med 4-stolpestruktur

Polstret operatørstation

Meget synligt, orange fodspor

Meget synlig, orange sikkerhedssele med advarselsindikator

Advarselssignal, blinkende LED

LED-arbejdslys forrest i førerhus

Højre og venstre sidespejl

Hvid støjkørselsalarm

Værktøjskasse med indbygget opbevaring til instruktionsbog samt læsbar lem

Graveudstyr

Støbt ende og strukturelle dele på arm, drejearm, undervogn og den 
øverste strukturs spids

Bom og arm fremstillet i et stykke, svejset i boks

Langtidsholdbare stålbøsninger og hærdede, forhåndssmurte og 
korrosionsbestandige tapper

50-timers intervaller på alle smøresteder

Maskinstyreenheder

Automatisk låseenhed for styreenheder og joysticks, når venstre konsol 
er løftet

Proportionalt og justerbart betjeningselement ved fingerspidsen til 
forskydning af bom og ekstra kredsløb

Trykakkumulator til at sænke udstyret ned på jorden

Instrumentering og overvågning

Højkontrastfarve 5” LCD-display med dag-/nattilstand for god aflæsning 
uanset lysforhold

Joghjul for let navigering og justering af elmotorens hastighed

Forenklede menuer med hovedprofil for fuld kontrol og brugerprofil med 
begrænset tilpasning

3 arbejdstilstande: Standard, ECO og Boost

Indbygget tyverisikringsfunktion

Flere advarselsmeddelelser med angivelse af nødvendig handling i 
tilfælde af fejlfunktion

Volvo Telematic System

STANDARDUDSTYR

Officielle godkendelser

Maskinen overholder det europæiske direktiv 2006/42/EF.

Lavspændingscertificeret i henhold til EU-direktiv 2014/35/EU

Støjafgivelse til miljøet overholder direktiv 2000/14/EF.

Hånd-, armvibrationer - helkropsvibrationer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/44/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), der overholder det europæiske 
direktiv 2014/30/EF

Redskaberne opfylder standard EN 474-1 og EN 474-5

ROPS (Roll-Over Protective Structure) i henhold til ISO 3471

TOPS  (Tip-Over Protective Structure) i henhold til ISO 12117 and 
EN 13531-normerne

OPG 1 (Operator Protective Guard on top) i henhold til 
ISO 10262-normen (såfremt maskinen er udstyret dermed)

FOPS  (Falling Object  Protective Structure) i henhold til EN ISO 3449
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