
EC18 ELECTRIC , 
ECR18 ELECTRIC

Volvo Construction Equipment

Volvon minikaivukoneet  1,79–2,06 t
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Tervetuloa 
maailmaamme

Tervetuloa alan johtavien koneiden 
maailmaan. Maailmaan, jossa 
mielikuvitus, kova työ ja teknologiset 
innovaatiot näyttävät tietä puhtaamman, 
älykkäämmän ja verkottuneemman 
tulevaisuuden kehittämistä kohti. 
Maailmaan, jota tukevat Volvo Groupin 
kestävät arvot. Vakauden, kestävän 
kehityksen ja innovaatioiden maailmaan. 
Maailmaan, jonka sydämeen asetamme 
asiakkaamme.

Tervetuloa Volvo Construction 
Equipmentin maailmaan –  
tulet varmasti viihtymään siinä.

Pienet koneet, suuret tulokset

Minikaivukoneiden ja minipyöräkuormaajien vuosikymmenten 
suunnittelu- ja valmistuskokemuksemme ansiosta minikoneiden 
mallistomme on suunniteltu asiakkaiden menestymistä 
ajatellen. Suurten Volvo-koneiden DNA:han perustuva compact 
koneiden mallistomme asettaa standardit tehokkuudelle, 
suorituskyvylle ja toimintavarmuudelle, ja compact koneita 
täydentävä Volvon työvälineiden laaja valikoima maksimoi 
monikäyttöisyyden.

Ylpeään historiaamme perustuva Volvo Concept Lab jatkaa 
mullistavien ideoiden ja innovatiivisten konseptien – kuten 
palkittujen sähkökäyttöisten minikoneidemme – kehittelyä sen 
varmistamiseksi, että voimme tarjota asiakkaillemme koneita, 
jotka tuottavat suuria tuloksia pitkälle tulevaisuuteen.
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Building tomorrow

Ratkaisuja sinulle

Alan johtavat koneemme ovat vasta alkua suhteellesi Volvon 
kanssa. Kumppaninasi olemme kehittäneet laajan valikoiman 
lisäratkaisuja, jotka auttavat sinua parantamaan käyttöastetta, 
lisäämään tuottavuutta ja alentamaan kustannuksia. 

Suunniteltu liiketoimintaasi varten

Yhdeksään osa-alueeseen jaettu tuote- ja palveluvalikoimamme 
on suunniteltu täydentämään koneesi suorituskykyä ja 
parantamaan tuottavuuttasi. Yksinkertaisesti sanottuna: 
tarjoamme alan tämän hetken parhaita vakuuksia, takuita ja 
teknologisia ratkaisuja.

Tukenasi, kun tarvitset meitä

Oletpa sitten ostamassa uutta tai käytettyä konetta, 
maailmanlaajuinen jälleenmyyjä- ja teknikkoverkostomme 
tarjoaa ympärivuorokautista tukea, joka sisältää muun muassa 
koneen seurannan ja ensiluokkaisen varaosien saatavuuden. 
Se toimii kaikkien Volvo-palvelujen pohjana, joten voit luottaa 
siihen, että olemme tukenasi heti alusta lähtien.

TurvallisuusPolttonestetalousPolttonestetalous

VuokrausKäytettävyysaikaTurvallisuus

Uusi elämäVaraosatTyövälineet
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Vie liiketoimintasi 
uusiin paikkoihin
ECR25 Electric -mallin menestykseen perustuvien ja vastaavien 
dieselmallien koeteltua teknologiaa laajentavien sähkökäyttöisten 
minikaivukoneiden EC18 Electric ja ECR18 Electric esittely tuo 
mukanaan uuden luokan Volvon sähkökäyttöisten koneiden 
mallistoon.
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Pieni mutta kestävä   
Alavaunu voidaan vetää sisään alle 1-metriseksi ja laajentaa 
1,35-metriseksi, ja alle 2,35 metrin korkeuteen yhdistettynä 
tuloksena on minikaivukone, joka tarjoaa erinomaisen 
suorituskyvyn työskenneltäessä ahtaissa tiloissa. Koneen 
suunnittelu varmistaa sen, että rungon oikea kulma, 
kääntöpylväs ja sylinteri pysyvät telojen sisäpuolella, jolloin 
näkyvyys on maksimaalinen ja koneen vaurioitumisvaara 
pienempi työskenneltäessä esteiden kohdalla.

Luo parempi työskentely-ympäristö   
Kuljettajat saavat työskennellä maailmanluokan 
kuljettajaympäristössä, jossa on suuri sisäänkäynti, erinomainen 
näkyvyys ja mukavuus, joka on parantunut entisestään melun, 
tärinän ja kuumuuden jyrkän vähenemisen sekä koneiden 
pakokaasuttomuuden takia. Tämä kaikki tekee työmaasta 
hiljaisemman ja puhtaamman parantaen koko henkilöstön 
kommunikointia ja työskentelyolosuhteita.

Työskentele milloin ja 
missä tahansa

EC18 Electric ja ECR18 Electric -malleissa on alhainen melutaso ja 
nollapäästöt, mikä avaa liiketoiminnallesi aivan uusia mahdollisuuksia. 

Työskentele hiljaista toimintaa vaativilla alueilla sekä vakiotyöaikoina että 
niiden ulkopuolella, vähähiilisissä projekteissa ja sisätiloissa ilman kalliita 

pakokaasujen imujärjestelmiä tai kellonaikoja koskevia rajoituksia.
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Ylittämätön kuljettajakokemus   
Volvon sähkökäyttöiset minikaivukoneet tarjoavat kaiken, 
mitä odottaisit niitä vastaavilta dieselmalleilta, muun muassa 
lämmitetyn ohjaamon (vain EC18 Electric), ergonomiset 
ja intuitiiviset käyttölaitteet, vertaansa vailla olevan 
liikeyhdistelmän sekä luokkansa parhaan vakauden.  
 
Lisäksi sähkökäyttöisessä mallissa on luonnostaan lukuisia 
muitakin mukavuutta parantavia ominaisuuksia, välittömän 
väännön ansiosta paremmin reagoiva hydrauliikka sekä useita 
muokattavia asetuksia, jotka muuttavat koneen käyttäytymistä 
töiden tyypin ja kuljettajan valitsemien asetusten mukaan. 
Lisähydrauliikkavirtauksia ja ohjaussauvojen herkkyyttä on helppo 
säätää käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta.
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Ota kaikki irti 
jokaisesta 
latauksesta
Työskentely-ympäristöstä ja tehtävästä työstä riippuen EC18 Electric voi 
työskennellä jopa 6 tuntia yhdellä latauksella. Esimerkiksi tasoitettaessa 
luiskakauhalla odotettavissa on 4 tuntia 30 minuuttia ja ojitettaessa 2 
tuntia tauotonta työskentelyä.  
 
Työskentely-ympäristöstä, tehtävästä työstä ja työtilasta riippuen ECR18 
Electric voi työskennellä jopa 5 tuntia yhdellä latauksella. Esimerkiksi 
tasoitettaessa ilman taukoja odotettavissa on 3 tuntia 30 minuuttia 
jatkuvaa työskentelyaikaa. 
 
Selvitä, onko sähkökäyttöinen Volvo-kone oikea valinta toimintaasi varten, 
keskustelemalla jälleenmyyjäsi kanssa, joka voi auttaa sinua laskemaan 
toiminta-ajan ja optimaalisen latausratkaisun toimintaasi varten.
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Luotettavaa 
käyttövarmuutta

Volvon ratkaisu- ja palvelutarjonnan avulla voit astua luottavaisesti sähkökäyttöisten 
koneiden upeaan uuteen maailmaan. Paras akkuteknologia, vähentyneet 

huoltotarpeet, pikalatausratkaisut ja vaikuttavat takuut antavat sinulle täydellisen 
mielenrauhan ja luottamuksen siihen, että EC18 Electric ja ECR18 Electric tarjoavat 

toimintaasi varten tarvitsemasi suorituskyvyn ja toimintavarmuuden.

Paras akkuteknologia   
Parhaat koneet ansaitsevat parhaat tehoratkaisut, ja juuri 
sellaiset löydät sähkökäyttöisistä Volvo-pyöräkuormaajista, 
joissa on 48 V:n litium-ioniakku. Tämä on yksinkertaisesti 
paras teknologia työskentelyä varten – EC18 Electric -mallissa 
kapasiteetti on 20 kWh ja ECR18 Electric -mallissa 16 kWh.  
 
Eikä siinä kaikki: akku on suunniteltu kestämään jopa 2,000 
täyttä latausjaksoa, joten sen voi odottaa kestävän koneen koko 
käyttöiän ajan.

Joustavia latausratkaisuja   
Volvo EC18 Electric- ja ECR18 Electric -malleissa on 
sisäänrakennettu latauslaite, joka syöttää akkuihin 3 kW tehoa, 
jotta EC18 Electric voi latautua tyhjästä täyteen jopa kuudessa 
tunnissa ja ECR18 Electric viidessä tunnissa. Niiden mukana 
tulevat myös tarvittava latausjohto, pistoke ja sovittimet 
seinäpistorasiasta tai Wallbox-latauspisteestä lataamista varten. 
 
Projekteihin ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nopeampaa 
lataamista, on saatavana valikoima valinnaisia erillisiä 
pikalatureita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Ne lataavat 
EC18 Electric -mallin 0 %:sta 80 %:iin 1 tunnissa ja 15 
minuutissa ja ECR18 Electric -mallin 
1 tunnissa.
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Vähemmän huoltotarpeita  
Paranna toimintavarmuutta ja vähennä huoltotarpeita huoltovapaalla moottorilla varustetun täyssähköisen koneemme avulla. Lisäksi 
sähkömoottorit pysähtyvät, kun koneella ei työskennellä eikä sitä liikuteta, jolloin tarpeeton kuluminen vältetään.

5 vuoden premium-tuki*  
Volvo-jälleenmyyjäsi ensiluokkaisen avun ja tuen lisäksi Volvo 
CE:n sähkökäyttöisille koneille myönnetään kahden vuoden 
ilmaiset huollot ja kahden vuoden täyskattava takuu. Lisäksi 
solmiessasi huoltosopimuksen toisen vuoden päätyttyä akulle 
ja elektronisille komponenteille myönnetään veloituksetta vielä 
kolmivuotinen lisätakuu.
 
*Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältäsi

EMMA: toimintavarmuuskumppanisi  
Ennakoi lataustarpeet ja varmista sähköisen Volvo-
koneesi toimintavalmius käyttämällä Sähkökoneen hallinta 
-sovellustamme. 'EMMA' on verkkosovellus, joka tarjoaa tietoa 
esimerkiksi koneesi latauksen tilasta, akun varaustasosta ja 
koneen maantieteellisestä sijainnista. Voit siirtyä sovellukseen 
millä tahansa internetiin yhdistetyllä laitteella ja saada 
arvokasta tietoa, joka auttaa sinua hallitsemaan latausprosessia 
tehokkaammin ja maksimoimaan koneen käyttöasteen.

Tältä näyttää työpäivä 
käyttäessäsi EMMAa

https://www.youtube.com/watch?v=v87wHF3ruZw
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EC18 Electric: 
Vankka menneisyys, 

sähköinen tulevaisuus

Joustavia latausratkaisuja
• Sähkökäyttöisten ajoneuvojen (EV) turvallinen vakiolatausprotokolla 
•  0 %:sta 100 %:iin enintään kuudessa tunnissa työpajan 16 A:n 

pistorasiasta
• Pikalaturivalmius vakiona 
•  0 %:sta 80 %:iin enintään 1 tunnissa 15 minuutissa 

pikalaturivalikoimamme avulla
•  Seuraa lataamisen tilaa, akun varaustasoa ja maantieteellistä sijaintia 

sähkökoneiden EMMA-hallintasovelluksen (Electric Machine 
Management Application) avulla

Kehityksen kärkeä edustava akkuteknologia
• 2–6 tuntia toiminta-aikaa käyttötavasta riippuen 
• Saatavana toiminta-aikalaskuri (ota yhteys jälleenmyyjääsi) 
• 48 V:n huoltovapaa litium-ioniakku 
• Suunniteltu kestämään jopa 2 000 täyttä latausjaksoa 
• 5 vuoden akkutakuu

Pieni mutta kestävä
• Vähimmäiskokonaisleveys 995 mm levitettävän alavaunun kanssa 
• Lyhyt kääntösäde 
• Oikea etukulma, kääntöpylväs ja sylinteri telojen leveyden sisällä 
• Korkeaprofiilinen valurautainen vastapaino 
• Teräslevyt joka puolella, upotettu vastapainoon nähden 
• Letkut vedetty puomin sisään

Vähemmän ylläpitoa
•  Huoltovapaa sähkömoottori, jonka automaattinen 

sammutustoiminto vähentää kulumista 
• Komponentit helposti käsillä 
• 50 tunnin voiteluvälit 

Nollapäästöinen sähkövoima
• Ei paikallisia päästöjä 
• Alhaisempi melutaso 
• Alhaiset sähkökustannukset 
• Ei virrankulutusta, kun koneella ei työskennellä
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Todistettua suorituskykyä
• Sama suorituskyky kuin vastaavassa dieselissä 
•  Erittäin hyvä vakaus parantaa turvallisuutta ja mukavuutta
• Erinomainen nostokapasiteetti 
• Suuri yhdistettyjen liikkeiden suorituskyky 
• Laaja valikoima Volvo-työvälineitä

Ennenkokematon käyttömukavuuden taso 
• Suuri sisäänkäynti, tilava ja esteetön lämmitetty ohjaamo 
• Vertaansa vailla oleva näkyvyys, vähän tärinää 
• 5-tuumainen värinäyttö, jossa navigointi askelluspyörällä 
• Kattavat tieto- ja räätälöintimahdollisuudet 
•  Yksinkertaistettu valikko asetusten parempaa hallintaa varten
• Rullaohjaimet, säädettävä hydrauliikkavirtaus 
• Toissijainen lisävarustepiiri 
• Kaksitoiminen piiri hydraulista pikaliitintä varten

Mene sinne, minne muut eivät pääse
•  Sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat monessa kaupungissa 

tarjouskilpailujen ehdoissa ilmoitettu vaatimus
• Voit työskennellä sisätiloissa 
• Voit työskennellä toimistoaikojen ulkopuolella 
• Voit työskennellä vähähiilisissä projekteissa 
•  Poistoimujärjestelmiä ja kuljettajan työaikarajoituksia ei tarvita

Tutustu 
koneeseen 

esittelyvideollamme
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Joustavia latausratkaisuja
•  Sähkökäyttöisten ajoneuvojen (EV) turvallinen vakiolatausprotokolla
•  0 %:sta 100 %:iin enintään viidessä tunnissa työpajan 16 A:n 

pistorasiasta
• Pikalaturivalmius vakiona 
•  0 %:sta 80 %:iin enintään 1 tunnissa pikalaturivalikoimamme avulla
•  Seuraa lataamisen tilaa, akun varaustasoa ja maantieteellistä sijaintia 

sähkökoneiden EMMA-hallintasovelluksen (Electric Machine 
Management Application) avulla

Kehityksen kärkeä edustava 
akkuteknologia
• 2–5 tuntia toiminta-aikaa käyttötavasta riippuen 
• Saatavana toiminta-aikalaskuri (ota yhteys jälleenmyyjääsi) 
• 48 V:n huoltovapaa litium-ioniakku 
• Suunniteltu kestämään jopa 2,000 täyttä latausjaksoa  
• 5 vuoden akkutakuu

Pieni mutta kestävä
•  Vähimmäiskokonaisleveys 995 mm levitettävän 

alavaunun kanssa
• Ultralyhyt takaosan kääntösäde 
•  Oikea etukulma, kääntöpylväs ja sylinteri telojen 

leveyden sisällä 
• Korkeaprofiilinen valurautainen vastapaino 
• Teräslevyt joka puolella, upotettu vastapainoon nähden 
• Letkut vedetty puomin sisään

Vähemmän ylläpitoa
•  Huoltovapaa sähkömoottori, jonka automaattinen 

sammutustoiminto vähentää kulumista 
• Komponentit helposti käsillä 
• 50 tunnin voiteluvälit 

Nollapäästöinen sähkövoima
• Ei paikallisia päästöjä 
• Alhaisempi melutaso 
• Alhaiset sähkökustannukset 
• Ei virrankulutusta, kun koneella ei työskennellä

ECR18 Electric: 
Edelleen yhtä kompakti, 

paljon huomaamattomampi
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Todistettua suorituskykyä
• Sama suorituskyky kuin vastaavassa dieselissä
•  Erittäin hyvä vakaus parantaa turvallisuutta ja 

mukavuutta
• Erinomainen nostokapasiteetti 
• Suuri yhdistettyjen liikkeiden suorituskyky 
• Laaja valikoima Volvo-työvälineitä

Ennenkokematon käyttömukavuuden taso 
•  Suuri sisäänkäynti, tilava ja esteetön käyttäjän ympäristö
• Vertaansa vailla oleva näkyvyys, vähän tärinää 
• 5-tuumainen värinäyttö, jossa navigointi askelluspyörällä 
• Kattavat tieto- ja räätälöintimahdollisuudet 
•  Yksinkertaistettu valikko asetusten parempaa hallintaa varten
• Rullaohjaimet, säädettävä hydrauliikkavirtaus

Mene sinne, minne muut eivät pääse
•  Sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat monessa kaupungissa 

tarjouskilpailujen ehdoissa ilmoitettu vaatimus
• Voit työskennellä sisätiloissa 
• Voit työskennellä toimistoaikojen ulkopuolella 
• Voit työskennellä vähähiilisissä projekteissa 
•  Poistoimujärjestelmiä ja kuljettajan työaikarajoituksia ei tarvita

Tutustu 
koneeseen 

esittelyvideollamme
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Sitoutumisemme 
sähkökäyttöön

Volvo Construction Equipment on sitoutunut rakentamaan maailmaa, 
jossa haluamme elää. Maailmaa, jossa edistystä tapahtuu kestävällä, 

tehokkaalla ja rauhallisella tavalla. EC18 Electric ja ECR18 Electric ovat 
vain yksi osoitus tästä sitoutumisesta ja kasvavan Volvon sähkökäyttöisten 
koneiden, kuorma-autojen ja bussien malliston lisämalleja, jotka auttavat 

nostamaan rimaa toimialallamme sähköisten ratkaisujen suhteen.

Tule mukaan sähköiseen 
vallankumoukseen

Varaa sähkökäyttöinen Volvo-
rakennuskoneesi verkossa!

https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
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Volvo EC18 Electric- ja 
ECR18 Electric -mallien tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä

Akun tyyppi Litiumioni Litiumioni

Akkujännite V 48 48

Akkukapasiteetti kWh 20 16

Ah 450 360

Suuntaa antava käyntiaika 
(käyttötarkoituksesta riippuen) tuntia enintään 6 enintään 5

Lisäakun jännite V 12 12

Sähkömoottori

Moottorityyppi Kestomagneetti Kestomagneetti

Moottorin teho (huippu) kW 18 18

Moottorin teho (jatkuva) kW 12.5 12.5

Käyttötila max / Vakio r/min 2 550 2 550

Käyttötila max / Eko r/min 2 250 2 250

Käyttötila max / Tehostettu r/min 3 000 3 000

Kääntöjärjestelmä

Suurin kääntönopeus r/min 9.5 9.5

Suurin kääntövoima daNm 243 243

Kaivutoiminnot

Vakiokauhan leveys (terä, ilman 
sivuleikkuria) mm 450 450

Vakiokauhan massa kg 33 33

Vakiokauhan nimellistilavuus l 36 36

Kauhan pyöritys ° 196 196

Kauhan murtovoima (ISO) daN 1 290 1 290

Lyhyen varren repäisyvoima 
(ISO) daN 795 795

Pitkän varren repäisyvoima 
(ISO) daN 695 695

Ajojärjestelmä

Suurin vetovoima daN 1 300 1 300

Suurin ajonopeus, hidas km/h 1.8 1.8

Suurin ajonopeus, nopea km/h 3.5 3.5

Mäennousukyky ° 30 30

Hydraulijärjestelmä

Suurin järjestelmävirtaus l/min 34 34

Suurin virtaus varusteille l/min 30 30

Suurin virtaus 2. 
lisävarustepiiriin l/min 23 -

Suurin toimintapaine MPa 17 17

Paino ja pintapaine

Työpaino normin ISO 6016 
mukaan kg 1 955 1 795

Pintapaine (ohjaamo) kPa 28.9 -

Pintapaine (katos) kPa 27 27

Kuljetuspaino kg 1 880 1 720

Kumiteloilla mm 230 230

Lyhyellä varrella mm 950 950

Katoksella -kg 84 -

Pitkällä varrella +kg 4 4

Pitkällä varrella ja raskaalla 
vastapainolla kg 42 42

Raskaalla vastapainolla kg 38 38

Terästelojen kanssa kg 32 32

Täyttö huollon yhteydessä

Hydraulijärjestelmä, 
kokonaismäärä l 21 21

Hydraulisäiliö l 15 15

Alavaunu

Ala-/ylärullat per puoli 3 / 0 3 / 0

Telan kireys Voitelumännällä Voitelumännällä

Terä (leveys x korkeus) mm 1 340 x 230 1 340 x 230

EC18 Electric ECR18 Electric EC18 Electric ECR18 Electric

Työvälineiden erittelyt

Yleiskauhat
Aggressive Cut 

-kauhat

Luiskakauhat Hydraulinen 
murskain  

HB02 Low NoiseYksikkö Kiinteä Kallistettava

Pikaliittimen tyyppi mm 200 250 300 400 450 500 600 350 550* 550 850 1 000 850 1 000 -

Volvon mekaaninen 
(tappikiinnitteinen) l 14 19 23 32 36 41 51 - - - 59 76 59 - Tappikiinnitteinen 

kannatin

Lehnhoff®, mekaaninen l - - 23 32 - 41 - - - - 59 76 59 - Lehnhoff-tyyppinen 
kannatin

Mekaaninen, 
symmetrinen tyyppi l - - - - - - - 25 55 55 - 76 - 76 Kannatin, 

symmetrinen tyyppi

*kynsillä

Katso lisätietoja Työvälineet-luettelosta
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EC18 Electric -mallin erittelyt

MITAT

Kuvaus Yksikkö EC18 Electric

Varsi mm 950 1 150

A Suurin leikkauskorkeus mm 3 439 3 582

B Suurin kaatokorkeus mm 2 444 2 588

B* Suurin kauhan vapaa korkeus mm 2 482 2 625

C Kaivusyvyys mm 2 234 2 434

C* Suurin kaivusyvyys mm 2 500 2 700

D Suurin kaivusyvyys pystysuorassa mm 1 898 2 091

E Suurin kaivu-ulottuvuus maantasossa mm 3 800 3 993

G Puskulevyn korkein asento Lyhyt puskulevy mm 225

Pitkä puskulevy mm 267

H Puskulevyn matalin asento Lyhyt puskulevy mm 296

Pitkä puskulevy mm 386

J Telan pituus mm 1 620

K Puskulevy, suurin ulottuvuus maantasossa Lyhyt puskulevy mm 1 082

Pitkä puskulevy mm 1 272

L Kokonaisleveys 230 mm:n teloilla min. mm 995

maks. mm 1 352

M Kokonaispituus mm 3 550 3 431

M* Kuljetuspituus (varsi laskettuna alas) Lyhyt puskulevy mm 3 810 3 824

Pitkä puskulevy mm 4 000 4 014

P Puskulevyn korkeus mm 231

Q Kengän leveys (kuminen) mm 230

Q(¹) Telakengän leveys (teräs) mm 230

R Etäisyys maasta ylävaunuun mm 456

S Etukääntösäde mm 1 455 1 476

T Etukääntösäde maksimisivusiirrolla mm 1 181 1 184

U Kokonaiskorkeus ohjaamo mm 2 334

U* Kokonaiskorkeus katos mm 2 298

X Takakääntösäde mm 1 018

X* Takaylitys (telojen poikki) mm 342

β1 Suurin puomin sivusiirto oikealle mm 419

β2 Suurin puomin sivusiirto vasemmalle mm 525

(1) Lisävaruste
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ECR18 Electric -mallin erittelyt

MITAT

Kuvaus Yksikkö ECR18 Electric

Varsi mm 950 1 150

A Suurin leikkauskorkeus mm 3 442 3 582

B Suurin kaatokorkeus mm 2 444 2 588

B* Suurin kauhan vapaa korkeus mm 2 482 2 625

C Kaivusyvyys mm 2 234 2 434

C* Suurin kaivusyvyys mm 2 528 2 727

D Suurin kaivusyvyys pystysuorassa mm 1 898 2 091

E Suurin kaivu-ulottuvuus maantasossa mm 3 921 4 113

G Puskulevyn korkein asento Lyhyt puskulevy mm 225

Pitkä puskulevy mm 267

H Puskulevyn matalin asento Lyhyt puskulevy mm 267

Pitkä puskulevy mm 386

J Telan pituus mm 1 620

K Puskulevy, suurin ulottuvuus maantasossa Lyhyt puskulevy mm 1 082

Pitkä puskulevy mm 1 272

L Kokonaisleveys 230 mm:n teloilla Min. mm 995

Maks. mm 1 352

M Kokonaispituus mm 3 431 3 309

M* Kuljetuspituus (varsi laskettuna alas) Lyhyt puskulevy mm 3 932 3 944

Pitkä puskulevy mm 4 122 4 134

P Puskulevyn korkeus mm 231

Q Kengän leveys (kuminen) mm 230

Q(¹) Telakengän leveys (teräs) mm 230

R Etäisyys maasta ylävaunuun mm 456

S Etukääntösäde mm 1 575 1 568

T Etukääntösäde maksimisivusiirrolla mm 1 269 1 287

U* Kokonaiskorkeus katos mm 2 298

X Takakääntösäde mm 688

X* Takaylitys (telojen poikki) mm 12

β1 Suurin puomin sivusiirto oikealle mm 516

β2 Suurin puomin sivusiirto vasemmalle mm 640

(1) Lisävaruste
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EC18 Electric -mallin varusteet
VAKIOVARUSTEET

Voimansiirto

Automaattiset kaksinopeuksiset hydrauliset ajomoottorit alennusvaihteilla

Sisälaippa, alarullat kestovoideltu eliniäksi

Kiristyspyörä kestovoideltu eliniäksi

Sähköinen / elektroninen hallintajärjestelmä

Huoltovapaa 48 V akku – kiinteä varkaudelta suojaamiseksi

Koneen sisäinen laturi tyypin 2 pistorasialla

Laturin vakiojohdin 3 pistotulpalla (sisäinen - valkoinen, CEE 16A 1-vaihe 
- sininen ja CEE 32A 3-vaihe - punainen)

Pikalaturi valmiina, sääsuojatulla pistorasialla

Huoltovapaa 12 V:n lisäakku

Korkealaatuiset liittimet

Suojattu akun irtikytkentä

Automaattinen siirtyminen tyhjäkäyntiin ja sähkömoottorin automaattinen 
sammutus

Kääntöjärjestelmä

Radiaalimäntähydraulimoottori, jossa on integroitu sysäyksetön venttiili

Automaattinen jousella kytkeytyvä ja hydraulisesti vapautuva monilevy-
kääntöjarru

Lautaspyörän ja kuulalaakerin keskus- ja etävoitelu

Ylävaunu

Stanssatut teräslevyt joka puolella, upotettu 5–15 mm

4 integroitua sidontakohtaa ylärakenteessa

Alavaunu

Tehtaalla kotelohitsattu runko

Jykevät, irrotettavat telamoottorien ja kääntöjärjestelmän suojakannet

Kotelorungon erittäin jäykkä puskulevyrakenne

Hydraulijärjestelmä

Suorituskykyinen Volvon hydraulijärjestelmä

Virtauksenjaon ja kuormantunnistuksen pääohjausventtiili

Puomisylinterin vaimennus pääteasennossa (ylhäällä)

Patentoitu suodatus- ja täyttöelementti

Suurikokoiset rinnakkain sijaitsevat jäähdytin ja öljynjäähdytin

Kaksitoiminen hydraulipiiri varusteille

Murskaimen/saksen venttiili

Hydrauliletkut vedetty puomin sisään suojauksen parantamiseksi

Muovisäiliö tyhjennystulpalla

Ohjaamo/katos

Pehmustettu kuljettajan paikka

Suuri sisäänkäynti

Iso ja tilava esteetön lattia

Hyvin erottuva oranssi askelma

Hyvin erottuva oranssi turvavyö ja varoitusilmaisin

Pyörivä varoitusvalo, vilkkuva LED

Ohjaamon etuosan LED-työvalo

Oikea ja vasen taustapeili

Ajohälytys, valkoinen kohina

Työkalulaatikko, jossa on integroitu säilytystila käyttöohjekirjaa varten ja 
lukittava luukku

Ohjaamo

Hyvin erottuva oranssi suojakaide

Karkaistut tasolasit joka puolella

Kaasujousella varustettu etuikkuna

Tuulilasinpyyhin ja pesusuutin

Oikealla puolella liukuikkuna

Lämmitysjärjestelmissä lämpötilan ja ilmavirtauksen säätö ohjaamon 
sisällä sekä useita ilmanpoistoaukkoja

Suodatettu ilmanotto

Radiovalmius (antenni, johtosarja)

Lukittava lisäsäilytysrasia (istuimen takana)

VAKIOVARUSTEET

Kaivuvarusteet

Varren, nivelöinnin, alavaunun sekä ylärakenteen ja varren välisen 
liitoskohdan valetut pääty- ja rakenneosat

Yhteen valettu hitsattu tehdasvalmisteinen puomi ja varsi

Pitkäikäiset teräsholkit & karkaistut, esivoidellut ja korroosionkestävät 
tapit

50 tunnin voiteluvälit kaikissa voitelukohdissa

Koneen hallintalaitteet

Automaattinen hallintalaitteiden ja ajovipujen lukituslaite vasemman 
konsolin ollessa nostettuna

Proportionaalinen ja säädettävä rullaohjaus puomin sivullesiirtoa ja 
lisävarustepiiriä varten

Isot ajopolkimet

Murskaimen (täysvirtaus) keinukytkin oikeassa ohjaussauvassa

Painevaraaja työvälineen laskemiseksi maahan

Mittaristo ja valvontalaitteet

Korkeakontrastinen 5" LCD-värinäyttö päivä- ja yötilalla varmistaa hyvän 
luettavuuden valaistusolosuhteista riippumatta.

Säädinpyörä helppoa navigointia ja sähkömoottori nopeaa säätöä varten

Yksinkertaistetut valikot, pääprofiili täyttä ja käyttäjäprofiili rajoitettua 
hallintaa varten

3 toimintatilaa: Vakio, EKO ja tehostettu

Sisäänrakennettu varkaudenestotoiminto

Useita varoitusviestejä, yhdistetty tarvittaviin toimenpiteisiin häiriön sattuessa

Volvon telematiikkajärjestelmä

Virallinen hyväksyntä

Kone vastaa Euroopan direktiivin 2006/42/EY vaatimuksia

Euroopan pienjännitedirektiivin 2014/35/EU mukainen hyväksyntä

Melupäästöt vastaavat direktiivin 2000/14/EY vaatimuksia

Käsi- ja kokokehotärinät vastaavat direktiivin 2002/44/EY vaatimuksia

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) eurooppalaisen direktiivin 
2014/30/EU mukainen

Materiaalinkäsittelylaite vastaa EN 474-1 ja EN 474-5 -standardeja.

ISO 3471 -standardin mukainen ROPS (suoja ympäripyörähdystä 
vastaan)

ISO 12117- ja EN 13531 -standardien mukainen TOPS  (suoja kaatumista 
vastaan)

ISO 10262 -standardin mukainen OPG 1 (kuljettajan yläpuolinen 
suojarakenne) (jos varusteena)

EN ISO 3449 -standardin mukainen FOPS  (suojarakenne  putoavia 
esineitä vastaan)
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EC18 Electric -mallin varusteet
LISÄVARUSTEET

Kuljettajan ympäristö

Järeä 4-pilarinen katosrakenne

Lämmitettävä ohjaamo

Vinyyli-istuin, jossa mekaaninen jousitus, pidennetty selkänoja 
säädettävällä ristiseläntuella ja 2-tuumainen oranssi kelattava turvavyö

Kangasistuin, jossa mekaaninen jousitus, pidennetty selkänoja 
säädettävällä ristiseläntuella ja 2-tuumainen oranssi kelattava turvavyö

Sähkökytkin ISO/SAE-ohjaustavan muutosta varten

Radio, AUX, USB, Bluetooth

Radio DAB, USB, Bluetooth, MP3

Käyttölaitteiden lukitus, kytkin

Käyttölaitteiden lukitus, kuljettajan havaitseminen ja kytkin

Käyttölaitteiden lukitus, turvavyöanturi

OPG1-etusuojus katosta varten

Työkalusarja

Koneen ulkopuoli

LED-työvalopaketti

Vihreän valomajakan yhteys turvavyöhön

Raskas vastapaino

Useita räätälöintitasoja (RAL-erittelyt) sinun yrityksesi tarpeisiin

Alavaunu

230 mm kumitelat

230 mm:n terästelat

Lyhyt puskulevy

Pitkä puskulevy

Hydrauliikka

Varoventtiili lisävarusteille

Hydrauliöljyn tyhjennys varusteille

Toissijainen lisävarustepiiri, jossa proportionaaliset ja säädettävät 
käyttölaitteet

Sarja, 2 tasapäistä hydrauliliitintä

Sarja, 4 tasapäistä hydraulista pikaliitintä

Kaksitoiminen piiri hydraulisille pikaliittimille

Puomin ja varren turvanostoventtiilit

Puomin, varren ja puskulevyn turvanostoventtiilit

Varoventtiili sertifikaatti

Mineraalihydrauliöljy VG32

Mineraalihydrauliöljy VG46

Mineraalihydrauliöljy VG68

Biohydrauliöljy VG32 (PANOLIN®)

Biohydrauliöljy VG46 (PANOLIN®)

Kaivuvarusteet

Lyhyt varsi

Pitkä varsi

Työvälineet

Volvon mekaaninen pikaliitin (tappikiinnitteinen)

Mekaaninen Lehnhoff-pikaliitin

Symmetrisen tyyppinen mekaaninen pikaliitin (S30)

Yleiskauhat

Kiinteät luiskakauhat

Kallistettavat ojituskauhat

Hydraulinen murskain HB02LN

Latausratkaisut

Pikalaturi, 9,6 kW, käyttö sisätiloissa

Pikalaturi, 17,3 kW, käyttö sisätiloissa

Pikalaturi, 17,3 kW, käyttö ulkotiloissa
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ECR18 Electric -mallin varusteet

LISÄVARUSTEET

Kuljettajan ympäristö

Vinyyli-istuin, jossa mekaaninen jousitus, pidennetty selkänoja 
ristiseläntuen säädöllä ja 2-tuumainen oranssi kelattava turvavyö

Lukittava lisäsäilytysrasia (istuimen takana)

Sähkökytkin ISO/SAE-ohjaustavan muutosta varten

Käyttölaitteiden lukitus, kytkin

Käyttölaitteiden lukitus, kuljettajan havaitseminen ja kytkin

Käyttölaitteiden lukitus, turvavyöanturi

Työkalusarja

Koneen ulkopuoli

LED-työvalopaketti

Vihreän valomajakan yhteys turvavyöhön

Raskas vastapaino

Useita räätälöintitasoja (RAL-erittelyt) sinun yrityksesi tarpeisiin

Alavaunu

230 mm kumitelat

230 mm:n terästelat

Lyhyt puskulevy

Pitkä puskulevy

Hydrauliikka

Varoventtiili lisävarusteille

Sarja, 2 tasapäistä hydrauliliitintä

Kaksitoiminen piiri hydraulisille pikaliittimille

Puomin ja varren turvanostoventtiilit

Puomin, varren ja puskulevyn turvanostoventtiilit

Useita mineraali- ja biohajoavia hydrauliöljylaatuja

Kaivuvarusteet

Lyhyt varsi

Pitkä varsi

Koneen hallintalaitteet

Päälle/pois-rullaohjaus puomin sivullesiirtoa ja lisävarustepiiriä varten

Työvälineet

Volvon mekaaninen pikaliitin (tappikiinnitteinen)

Mekaaninen Lehnhoff-pikaliitin

Symmetrisen tyyppinen mekaaninen pikaliitin (S30)

Yleiskauhat

Kiinteät luiskakauhat

Kallistuvat ojituskauhat

Hydraulinen murskain HB02LN

Latausratkaisut

Pikalaturi, 9,6 kW, käyttö sisätiloissa

Pikalaturi, 17,3 kW, käyttö sisätiloissa

Pikalaturi, 17,3 kW, käyttö ulkotiloissa

VAKIOVARUSTEET

Voimansiirto

Automaattiset kaksinopeuksiset hydrauliset ajomoottorit alennusvaihteilla

Sisälaippa, alarullat kestovoideltu eliniäksi

Kiristyspyörä kestovoideltu eliniäksi

Sähköinen / elektroninen hallintajärjestelmä

Huoltovapaa 48 V akku (3-telinejärjestelmä) - varkaussuojalla

Koneen sisäinen laturi tyypin 2 pistorasialla

Laturin vakiojohdin 3 pistotulpalla (sisäinen - valkoinen, CEE 16A 1-vaihe 
- sininen ja CEE 32A 3-vaihe - punainen)

Pikalaturi valmiina, sääsuojatulla pistorasialla

Huoltovapaa 12 V:n lisäakku

Korkealaatuiset liittimet

Suojattu akun irtikytkentä

Automaattinen siirtyminen tyhjäkäyntiin ja sähkömoottorin automaattinen 
sammutus

Kääntöjärjestelmä

Radiaalimäntähydraulimoottori, jossa on integroitu sysäyksetön venttiili

Automaattinen jousella kytkeytyvä ja hydraulisesti vapautuva monilevy-
kääntöjarru

Lautaspyörän ja kuulalaakerin keskus- ja etävoitelu

Ylävaunu

Stanssatut teräslevyt joka puolella, upotettu 5–15 mm

4 integroitua sidontakohtaa ylärakenteessa

Alavaunu

Tehtaalla kotelohitsattu runko

Jykevät, irrotettavat telamoottorien ja kääntöjärjestelmän suojakannet

Kotelorungon erittäin jäykkä puskulevyrakenne

Hydraulijärjestelmä

Suorituskykyinen Volvon hydraulijärjestelmä

Virtauksenjaon ja kuormantunnistuksen pääohjausventtiili

Puomisylinterin vaimennus pääteasennossa (ylhäällä)

Patentoitu suodatus- ja täyttöelementti

Suurikokoiset rinnakkain sijaitsevat jäähdytin ja öljynjäähdytin

Kaksitoiminen hydraulipiiri varusteille

Murskaimen / saksen venttiili

Hydrauliletkut vedetty puomin sisään suojauksen parantamiseksi

Katos

Järeä 4-pilarinen katosrakenne

Pehmustettu kuljettajan paikka

Hyvin erottuva oranssi askelma

Hyvin erottuva oranssi turvavyö ja varoitusilmaisin

Pyörivä varoitusvalo, vilkkuva LED

Ohjaamon etuosan LED-työvalo

Oikea ja vasen taustapeili

Ajohälytys, valkoinen kohina

Työkalulaatikko, jossa on integroitu säilytystila käyttöohjekirjaa varten ja 
lukittava luukku

Kaivuvarusteet

Varren, nivelöinnin, alavaunun sekä ylärakenteen ja varren välisen liitoskohdan valetut 
pääty- ja rakenneosat

Yhteen valettu hitsattu tehdasvalmisteinen puomi ja varsi

Pitkäikäiset teräsholkit & karkaistut, esivoidellut ja korroosionkestävät tapit

50 tunnin voiteluvälit kaikissa voitelukohdissa

Koneen hallintalaitteet

Automaattinen hallintalaitteiden ja ajovipujen lukituslaite vasemman 
konsolin ollessa nostettuna

Proportionaalinen ja säädettävä rullaohjaus puomin sivullesiirtoa ja 
lisävarustepiiriä varten

Painevaraaja työvälineen laskemiseksi maahan

Mittaristo ja valvontalaitteet

Korkeakontrastinen 5" LCD-värinäyttö päivä- ja yötilalla varmistaa hyvän 
luettavuuden valaistusolosuhteista riippumatta.

Säädinpyörä helppoa navigointia ja sähkömoottori nopeaa säätöä varten

Yksinkertaistetut valikot, pääprofiili täyttä ja käyttäjäprofiili rajoitettua 
hallintaa varten

3 toimintatilaa: Vakio, EKO ja tehostettu

Sisäänrakennettu varkaudenestotoiminto

Useita varoitusviestejä, yhdistetty tarvittaviin toimenpiteisiin häiriön sattuessa

Volvon telematiikkajärjestelmä

VAKIOVARUSTEET

Virallinen hyväksyntä

Kone vastaa Euroopan direktiivin 2006/42/EY vaatimuksia

Euroopan pienjännitedirektiivin 2014/35/EU mukainen hyväksyntä

Melupäästöt vastaavat direktiivin 2000/14/EY vaatimuksia

Käsitärinät - kokokehotärinät vastaavat direktiivin 2002/44/EY 
vaatimuksia

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) eurooppalaisen direktiivin 
2014/30/EY mukainen

Materiaalinkäsittelylaite vastaa EN 474-1 ja EN 474-5 -standardeja.

ISO 3471 -standardin mukainen ROPS (suoja ympäripyörähdystä 
vastaan)

ISO 12117- ja EN 13531 -standardien mukainen TOPS  (suoja kaatumista 
vastaan)

ISO 10262 -standardin mukainen OPG 1 (kuljettajan yläpuolinen 
suojarakenne) (jos varusteena)

EN ISO 3449 -standardin mukainen FOPS  (suojarakenne  putoavia 
esineitä vastaan)
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