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Velkommen  
til vår verden

Velkommen til en verden av 
bransjeledende maskiner. En verden 
der visjoner, hardt arbeid og teknologisk 
innovasjon vil lede veien mot å utvikle 
en fremtid som er renere, smartere og 
mer sammenkoblet. En verden støttet 
av de varige verdiene til Volvo-gruppen. 
En verden av stabilitet, bærekraft og 
innovasjon. En verden der vi setter våre 
kunder i fokus.

Velkommen til Volvo Construction 
Equipment-verdenen –  
vi tror du kommer til å like deg her.

Små maskiner, store resultater

Med tiårs erfaring innen design og produksjon av kompakte 
gravemaskiner og hjullastere, er vårt utvalg av kompaktmaskiner 
designet med fokus på kundesuksess. Bygd på samme DNA 
som de store Volvo-maskinene, vårt utvalg av kompaktmaskiner 
setter standarden innen effektivitet, ytelse og driftstid – 
komplementert av et omfattende utvalg av Volvo-utstyr for 
maksimal allsidighet.

Bygd på vår stolte historie, fortsetter å Volvo Concept Lab 
bringe frem banebrytende ideer og innovative konsepter, 
som våre prisbelønte elektriske maskiner for å sikre at vi tilbyr 
kundene maskiner som jobber hardere og smartere – langt inn 
i fremtiden.
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Building tomorrow

SikkerhetProduktivitetDrivstoffeffektivitet

LeieDriftstidFinansiering

Nytt livDelerUtstyr

Løsninger for deg

Våre bransjeledende maskiner er bare starten på ditt forhold til 
Volvo. Som din partner, vi har utviklet et omfattende utvalg av 
tilleggsløsninger for å hjelpe deg med å forbedre driftstiden, øke 
produktiviteten og redusere kostnadene. 

Designet for din virksomhet

Strukturert over ni blokker, vår portefølje av produkter og 
servicer er designet for å utfylle maskinens ytelse og gi økt 
lønnsomhet. Enkelt sagt, vi tilbyr noen av de beste garantiene 
og løsningene i hele bransjen.

Er der når du trenger oss

Uansett om du kjøper nytt eller brukt, vårt globale nettverk av 
forhandlere og teknikere tilbyr kontinuerlig støtte, inkludert 
maskinovervåkning og deletilgang i verdensklasse. Det er 
grunnlaget for alt som tilbys av Volvo Service, slik at du kan være 
trygg på at vi støtter deg helt fra starten.
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Ta virksomheten  
din til nye høyder
Bygd på suksessen til ECR25 Electric og en videreføring av den 
velprøvde teknologien til deres diesel-motstykker, introduksjonen av 
EC18 Electric og ECR18 Electric kompaktgravere åpner opp en ny 
kategori i Volvo's portefølje av elektriske maskiner.
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Liten men tøff   
Med et justerbart understell som kan kjøres inn til mindre enn 
1 m, og ut til 1,35 m, kombinert med en redusert maskinhøyde 
på mindre enn 2,35 meter, kan du stole på at den kompakte 
gravemaskinen levere enestående ytelse ved arbeider på trange 
steder. Maskinens design sørger for at høyre rammehjørne, 
bominnfestning og bomsvingsylinder holder seg innenfor 
beltebredden, noe som gir maksimal sikt og redusert risiko for 
maskinskader under arbeid ved siden av hindringer.

 Skap et bedre arbeidsmiljø   
Maskinførere vil oppleve en førerkomfort i verdensklasse, som 
Volvo allerede er kjent for, noe som inkluderer stor døråpning, 
enestående sikt og komfortnivåer, alt ytterligere forbedret 
takket være en dramatisk reduksjon i støy, vibrasjoner og 
varme, samt ingen eksosgasser. Alt dette bidrar til en roligere og 
renere arbeidsplass, noe som forbedrer kommunikasjonen og 
arbeidsforholdene for alt personell.

Arbeide når som helst, 
hvor som helst

EC18 Electric og ECR18 Electric kan skilte med både lavt støynivå og 
null eksosutslipp, noe som skaper nye muligheter for din virksomhet. 

Bruk maskinen i områder som er følsomme overfor støy og utenfor vanlig 
arbeidstid, samt på lavkarbonprosjekter og innendørs, uten at du trenger 

kostbare røykavtrekkssystemer eller må overholde tidsbegrensninger.
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Uovertruffen føreropplevelse   
Volvo's elektriske kompaktgravere tilbyr alt det du 
forventer av deres dieseldrevne motparter, inkludert 
oppvarmet førerhus (kun EC18 Electric), ergonomiske og 
intuitive betjeningselementer, enestående samkjøring av 
maskinbevegelser, samt klassens beste stabilitet.  
 
Dette er ført videre med en rekke funksjoner som er unike for 
det elektriske konseptet, med mer reaktiv hydraulikk takket 
være den øyeblikkelige momentoverføringen og en rekke 
justerbare innstillinger for å tilpasse maskinens oppførsel til 
arbeidstypen og maskinførerens preferanser. Oljemengden fra 
tilleggshydraulikken, samt følsomheten til manøverspakene, kan 
enkelt justeres med det brukervennlige grensesnittet.



8



9

Få mest mulig ut 
av hver lading
EC18 Electric kan levere opptil 6 timers driftstid per lading avhengig av 
driftsmiljø og bruksområde. For eksempel kan 4 1/2 times uavbrutt arbeid 
forventes ved nivellering med grøfteskuffe, og 2 timer ved grøftegraving.  
 
ECR18 Electric kan levere opptil 5 timers driftstid per lading avhengig av 
driftsmiljø, bruksområde og arbeidsmodus. For eksempel kan 3 1/2 time 
uavbrutt arbeid forventes ved kontinuerlig nivellering. 
 
For å finne ut om en elektrisk Volvo-maskin passer for dine 
arbeidsoppgaver, snakk med forhandleren din, som kan hjelpe deg med å 
beregne driftstiden og den optimale ladeløsningen basert på din drift.
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En driftstid du kan 
stole på

Gå inn i den nye verden av elektriske maskiner med full tillit takket være en rekke 
løsninger og tjenester fra Volvo. Stol på den beste batteriteknologien, reduserte 
vedlikeholdsbehov, hurtigladningsløsninger og imponerende garantier som gir 

deg full trygghet om at din EC18 Electric og ECR18 Electric vil levere all ytelse og 
tilgjengelig driftstid som dine arbeidsoppgaver krever.

Den beste batteriteknologien   
De beste maskinene fortjener de beste løsningene, noe som er 
akkurat det du kan forvente i Volvo's elektriske kompaktgravere 
som er utstyrt med et litium-ion 48V-batteri. Enkelt sagt er dette 
den beste teknologien for jobben med en kapasitet på 20 kWh 
for EC18 Electric, og 16 kWh for ECR18 Electric.  
 
Dessuten er batteriet designet for å levere opptil 2,000 
komplette ladinger, som indikerer maskinens forventede levetid.

Fleksible ladeløsninger   
Volvo EC18 Electric og ECR18 Electric kommer med en 
innebygd lader som gir 3 kW utgangseffekt til batteriene, 
slik at maskinen kan lades fra 0 % til 100 % på så lite som 6 
driftstimer for EC18 Electric og 5 driftstimer for ECR18 Electric. 
Den kommer med tilhørende ladekabel, plugg og adaptere for å 
lade fra ordinære strømuttak. 
 
Når prosjekter og bruksområder krever raskere lading finnes 
det en rekke hurtigladere (ekstrautstyr) for både innendørs og 
utendørs bruk. Disse vil lade EC18 Electric og ECR18 Electric 
fra 0 til 80 % på henholdsvis opptil 1 time 15 minutter og  
1 time.
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Redusert vedlikehold  
Gi din tilgjengelige driftstid en økning og reduser vedlikeholdsbehovet takket være den helelektriske maskinen som drives av 
en vedlikeholdsfri motor. Dessuten stopper de elektriske motorene når maskinen ikke betjenes eller beveger seg, og eliminerer 
unødvendig slitasje.

5 års premium støtte*  
I tillegg til førsteklasses støtte fra din Volvo-forhandler, Volvo CE's 
elektriske maskiner kommer komplett med 2 års gratis service 
og 2 års full maskingaranti. Videre, ved å signere en serviceavtale 
etter år 2, dekkes batteriet og elektroniske komponenter 
kostnadsfritt mot feil i 3 år til.
 
*Sjekk detaljer hos din lokale forhandler

EMMA: din partner for høy driftstid  
Hold deg oppdatert på batterinivået og sikre at din elektriske 
Volvo er klar for drift med EMMA (Electric Machine 
Management Application). 'EMMA' er en internett-applikasjon 
som gir innsikt i maskinen din, inkludert ladestatus, batterinivå 
og geografisk plassering. Bare gå inn på app'en på hvilken som 
helst nettilkoblet enhet og dra nytte av verdifull informasjon som 
hjelper deg med å administrere ladeprosessen mer effektivt og 
maksimere maskinens driftstid.

Her er hvordan en dag 
med EMMA ser ut

https://www.youtube.com/watch?v=v87wHF3ruZw
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EC18 Electric: 
En velprøvd fortid, 
en elektrisk fremtid

Fleksible ladeløsninger
• Sikker og standard ladeprotokoll for elektriske kjøretøyer (EV) 
• Fra 0 til 100 % på opptil 6 timer via et 16A strømuttak 
• Forberedt for hurtiglading som standard 
•  Fra 0 til 80 % på opptil 1 time og 15 minutter med vårt utvalg 

av hurtigladere
•  Ha kontroll på ladestatus, batterinivå og geografisk plassering 

med EMMA, Electric Machine Management Application

Toppmoderne batteriteknologi
• 2 til 6 timers driftstid avhengig av bruksområdet 
• Driftstidskalkulator er tilgjengelig (ta kontakt med din forhandler) 
• 48V litium-ion, vedlikeholdsfritt batteri 
• Designet for å levere opptil 2500 fulle ladesykluser 
• 5-års batterigaranti

Liten, men tøff
• Minste totalbredde på 995 mm med utvidbart understell 
• Korthekk 
• Høyre fremre hjørne, konge og svingsylinder holder seg innenfor sporvidden  
• Høy motvekt i støpejern 
• Stålpaneler rundt om helt fra motvekten 
• Slanger ført innvendig i bommen

Redusert vedlikehold
•  Vedlikeholdsfri elektrisk motor, med automatisk avstengning 

for å redusere slitasjen 
• Enkel tilgang til komponenter 
• 50-driftstimers smøreintervaller 

Elektrisk kraft, null utslipp
• Ingen lokale utslipp 
• Redusert lydnivå 
• Lave strømkostnader 
• Ingen strømforbruk når maskinen ikke arbeider
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Velprøvd ytelse
• Samme ytelse som dieselutgavene 
• God stabilitet for sikkerhet og komfort 
• Enestående løftekapasitet 
• Gode samkjøringsegenskaper 
• Bredt spekter av Volvo-redskaper

Et nytt førerkomfortnivå 
• Romslig og ryddig oppvarmet førerhus med stor førerdør 
• Enestående sikt, lite vibrasjoner 
• 5-tommers fargeskjerm med navigeringshjul 
• Omfattende informasjon og justeringsmuligheter 
•  Forenklet meny for bedre kontroll over innstillingene
•  Proporsjonalbrytere på manøverspakene, med justerbart 

hydraulikkfløde
• Mulighet for dobbel tilleggshydraulikk 
• Dobbeltvirkende krets for hydraulisk redskapsfeste Kjør der andre ikke kan

• Elektriske maskiner er et anbudskrav i mange byer  
• Evne til å jobbe innendørs 
• Evne til å arbeide utenfor normal arbeidstid 
• Få tilgang til lavkarbonprosjekter 
•  Fjernet behov for utluftingssystemer og tidsbegrensninger 

på bruk av maskinen

Utforsk 
maskinen 
med vår 

informasjonsvideo
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Fleksible ladeløsninger
• Sikker og standard ladeprotokoll for elektriske kjøretøyer (EV) 
• Fra 0 til 100 % på opptil 5 timer via et 16A strømuttak 
• Forberedt for hurtiglading som standard 
• Fra 0 til 80 % på opptil 1 time med vårt utvalg av hurtigladere 
•  Ha kontroll på ladestatus, batterinivå og geografisk plassering 

med EMMA, Electric Machine Management Application

Toppmoderne batteriteknologi
• 2 til 5 timers driftstid avhengig av bruksområdet 
• Driftstidskalkulator er tilgjengelig (ta kontakt med din forhandler) 
• 48V litium-ion, vedlikeholdsfritt batteri 
• Designet for å levere opptil 2,000 komplette ladinger  
• 5-års batterigaranti

Liten, men tøff
•  Minste totalbredde på 995 mm med utvidbart 

understell
• Ultrakort svingradius 
•  Høyre fremre hjørne, konge og svingsylinder holder 

seg innenfor sporvidden 
• Høy motvekt i støpejern 
• Stålpaneler rundt om helt fra motvekten 
• Slanger ført innvendig i bommen

Redusert vedlikehold
•  Vedlikeholdsfri elektrisk motor, med automatisk 

avstengning for å redusere slitasjen 
• Enkel tilgang til komponenter 
• 50 driftstimers smøreintervaller 

Elektrisk kraft, null utslipp
• Ingen lokale utslipp 
• Redusert lydnivå 
• Lave strømkostnader 
• Ingen strømforbruk når maskinen ikke arbeider

ECR18 Electric: 
Fortsatt like kompakt, 

langt mer diskret
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Utforsk 
maskinen 
med vår 

informasjonsvideo

Velprøvd ytelse
• Samme ytelse som dieselutgavene
• God stabilitet for sikkerhet og komfort 
• Enestående løftekapasitet 
• Gode samkjøringsegenskaper 
• Bredt spekter av Volvo-redskaper

Et nytt førerkomfortnivå 
•  Romslig og oversiktlig førermiljø med stor førerdør
• Enestående sikt, lite vibrasjoner 
• 5-tommers fargeskjerm med navigeringshjul 
• Omfattende informasjon og justeringsmuligheter 
•  Forenklet meny for bedre kontroll over innstillingene
•  Proporsjonalbrytere på manøverspakene, med 

justerbart hydraulikkfløde Kjør der andre ikke kan
• Elektriske maskiner er et anbudskrav i mange byer  
• Evne til å jobbe innendørs 
• Evne til å arbeide utenfor normal arbeidstid 
• Få tilgang til lavkarbonprosjekter 
•  Fjernet behov for utluftingssystemer og tidsbegrensninger 

på bruk av maskinen
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En hengivelse 
til elektrisk

Hos Volvo Construction Equipment har vi som mål å bygge den verden 
vi ønsker å leve i. En verden der det gjøres fremskritt på en bærekraftig, 

effektiv og fredelig måte. EC18 Electric og ECR18 Electric er bare en del av 
dette og slutter seg til en stadig voksende portefølje av Volvo's elektriske 
maskiner, lastebiler og busser, noe som bidrar til å heve nivået i bransjen 

vår når det gjelder elektriske løsninger.

Bli med på den elektriske 
revolusjonen

Bestill din elektriske 
anleggsmaskin fra Volvo på nett!

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

Batteritype Litium-ion Litium-ion

Batterispenning V 48 48

Batterikapasitet kWt 20 16

Ah 450 360

Veiledende driftstid (avhengig av 
bruksområde) timer opptil 6 opptil 5

Tilleggsbatteri, spenning V 12 12

Elektrisk motor

Motor - Type Permanent-
magnet

Permanent-
magnet

Motoreffekt (peak) kW 18 18

Motoreffekt (kontinuerlig) kW 12,5 12,5

Driftsmodus Maks. / Standard o/min 2 550 2 550

Driftsmodus Maks. / ECO o/min 2250 2250

Driftsmodus Maks. / Boost o/min 3 000 3 000

Svingsystem

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

Maks. dreiemoment daNm 243 243

Graveytelser

Standard skuffebredde (kniv, 
uten sidekutter) mm 450 450

Standard skuffemasse kg 33 33

Standardskuffe, nominell 
kapasitet l 36 36

Skufferotasjon ° 196 196

Skuffe, brytekraft (ISO) daN 1 290 1 290

Kort stikke, rivekraft (ISO) daN 795 795

Lang stikke, rivekraft (ISO) daN 695 695

Kjøresystem

Maks. trekkraft daN 1300 1300

Maks. beltehastighet, lav km/t 1,8 1,8

Maks. beltehastighet, høy km/t 3,5 3,5

Stigeevne ° 30 30

Hydraulikksystem

Maksimal oljemengde l/min 34 34

Maksimal oljemengde for 
tilleggshydraulikk l/min 30 30

Maksimal oljemengde for 2. 
tilleggshydraulikk l/min 23 -

Maks. arbeidstrykk MPa 17 17

Vekt og marktrykk

Driftsvekt i henhold til ISO 6016 kg 1 955 1 795

Marktrykk (førerhus) kPa 28,9 -

Marktrykk (soltak) kPa 27 27

Transportvekt kg 1 880 1720

Med gummibelter mm 230 230

Med kort stikke mm 950 950

Med soltak -kg 84 -

Med lang stikke +kg 4 4

Med lang stikke og tung motvekt kg 42 42

Med tung motvekt kg 38 38

Med stålbelter kg 32 32

Påfyllingsvolum ved service

Hydraulikksystem, totalt l 21 21

Hydraulikktank l 15 15

Understell

Underruller/overruller pr. side 3 / 0 3 / 0

Beltestramming Fettdrevet 
stempel

fettdrevet 
stempel

Planeringsskjær (bredde x 
høyde) mm 1 340 x 230 1 340 x 230

EC18 Electric ECR18 Electric EC18 Electric ECR18 Electric

Utstyrsspesifikasjoner

General Purpose-skuffer
Aggressive Cut-

skuffer
Tiltbare planeringsskuffer Hydraulisk hammer  

HB02 Low NoiseEnhet Fast Tiltbar

Redskapsfestetype mm 200 250 300 400 450 500 600 350 550* 550 850 1000 850 1000 -

Volvo mekanisk 
(Boltfestet) l 14 19 23 32 36 41 51 - - - 59 76 59 - Boltfestet innfestning

Lehnhoff®, mekanisk l - - 23 32 - 41 - - - - 59 76 59 - Lehnhoff-innfestning

Mekanisk, symmetrisk 
type l - - - - - - - 25 55 55 - 76 - 76 Symmetrisk type, 

innfestning

*med tenner

For flere detaljer, se Utstyrskatalogen
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Spesifikasjoner EC18 Electric

DIMENSJONER

Beskrivelse Enhet EC18 Electric

Stikke mm 950 1 150

A Maksimal kuttehøyde mm 3 439 3 582

B Maksimal tipphøyde mm 2 444  2 588

B* Maksimal skuffeklaring mm 2 482 2 625

C Gravedybde mm 2 234  2 434

C* Maksimal gravedybde mm 2500 2 700

D Maksimal vertikal gravedybde, vegg mm 1 898 2 091

E Maksimal rekkevidde ved bakkenivå mm 3 800 3 993

G Planeringsskjær, høyeste stilling Kort planeringsskjær mm 225

Langt planeringsskjær mm 267

H Planeringsskjær, laveste stilling Kort planeringsskjær mm 296

Langt planeringsskjær mm 386

J Beltelengde mm 1 620

K Planeringsskjær, maksimal rekkevidde ved 
bakkenivå

Kort planeringsskjær mm 1 082

Langt planeringsskjær mm 1 272

L Totalbredde med 230 mm beltebredde Min. mm  995

Maks. mm 1 352

M Totallengde mm 3 550 3 431

M* Transportlengde (stikke senket) Kort planeringsskjær mm 3 810 3 824

Langt planeringsskjær mm 4 000 4 014

P Planeringsskjær, høyde mm 231

Q Beltebredde (gummi) mm 230

Q(¹) Belteplatebredde (stål) mm 230

R Bakkeklaring til overbygning mm 456

S Fremre svingradius mm 1 455 1 476

T Fremre svingradius med maks. bomsving mm 1 181 1 184

U Totalhøyde (førerhus) mm 2 334

U* Totalhøyde soltak mm 2 298

X Svingradius, motvekt mm 1 018

X* Bakre overheng (på tvers av beltene) mm 342

β1 Maksimal vinkel, bomsving, til høyre mm 419

β2 Maksimal vinkel, bomsving, til venstre mm 525

(1) Option
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Spesifikasjoner ECR18 Electric

DIMENSJONER

Beskrivelse Enhet ECR18 Electric

Stikke mm 950 1 150

A Maksimal kuttehøyde mm 3 442 3 582

B Maksimal tipphøyde mm 2 444  2 588

B* Maksimal skuffeklaring mm 2 482 2 625

C Gravedybde mm 2 234  2 434

C* Maksimal gravedybde mm 2 528 2 727

D Maksimal vertikal gravedybde, vegg mm 1 898 2 091

E Maksimal rekkevidde ved bakkenivå mm 3 921 4 113

G Planeringsskjær, høyeste stilling Kort planeringsskjær mm 225

Langt planeringsskjær mm 267

H Planeringsskjær, laveste stilling Kort planeringsskjær mm 267

Langt planeringsskjær mm 386

J Beltelengde mm 1 620

K Planeringsskjær, maksimal rekkevidde ved 
bakkenivå

Kort planeringsskjær mm 1 082

Langt planeringsskjær mm 1 272

L Totalbredde med 230 mm beltebredde Min. mm  995

Maks. mm 1 352

M Totallengde mm 3 431 3 309

M* Transportlengde (stikke senket) Kort planeringsskjær mm 3 932 3 944

Langt planeringsskjær mm 4 122 4 134

P Planeringsskjær, høyde mm 231

Q Beltebredde (gummi) mm 230

Q(¹) Belteplatebredde (stål) mm 230

R Bakkeklaring til overbygning mm 456

S Fremre svingradius mm 1 575 1 568

T Fremre svingradius med maks. bomsving mm 1 269 1 287

U* Totalhøyde soltak mm 2 298

X Svingradius, motvekt mm 688

X* Bakre overheng (på tvers av beltene) mm 12

β1 Maksimal vinkel, bomsving, til høyre mm 516

β2 Maksimal vinkel, bomsving, til venstre mm 640

(1) Option
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Utstyr EC18 Electric
STANDARDUTSTYR

Drivverk

Automatiske to-trinns hydrauliske beltemotorer med reduksjonsgir

Engangssmurte underruller

Engangssmurte ledehjul, beltestramming ved bruk av fett

Elektrisk / elektronisk styresystem

Vedlikeholdsfritt 48V-batteri fastmontert for tyveribeskyttelse

Innebygd lader med Type 2-kontakt

Standard ladekabel med 3 støpsler (husholdning - Hvit, CEE 16A 1-fase - 
Blå, og CEE 32A 3-fase - Rød)

Forberedt for hurtiglading med værbeskyttet kontakt

Vedlikeholdsfritt 12V tilleggsbatteri

Koblinger av høy kvalitet

Beskyttet batteribryter

Automatisk tomgangssenking og automatisk avstengingsfunksjon av 
elektrisk motor

Svingsystem

Hydraulisk radialstempelmotor med integrerte sjokkventiler

Hydraulisk utkoblet automatisk fjærbelastet lamellsvingbrems

Fremtrukket og samlet smøring av svingdrev og svingkranslager

Overbygg

Stansede stålpaneler rundt om, innfelt 5 til 15 mm

4 integrerte festepunkter på overbygningen

Understell

Sveiset boksramme

Kraftige avtakbare beskyttelsesdeksler for beltemotorer og svingsystem

Bokset og svært stivt planeringsskjær

Hydraulikksystem

Høytytende Volvo-hydraulikksystem

Hydraulikksentral av type Flow-Sharing og Load Sensing

Endedemping på bomsylinder (opp)

Patentert filter- og fylleelement

Stor side-ved-side oljekjøler og radiator

Dobbeltvirkende tilleggshydraulikk

Hammer- / saks-ventil

Hydraulikkslanger plassert inne i bommen for økt beskyttelse

Plasttank med dreneringsplugg

Førerhus/Soltak

Dempet førerplass

Stor inngang

Stort, romslig, og ryddig gulv

Svært synlige oransje fottrinn

Svært synlig oransje sikkerhetsbelte med varselindikator

Varsellampe, blinkende LED

LED-arbeidslys, front førerhus

Høyre og venstre bakspeil

Beltealarm av typen "White noise"

Verktøykasse med integrert oppbevaringsrom for instruksjonsbok og med 
låsbar dør.

Førerhus

Svært synlige oransje håndtak

Flatt herdet glass helt rundt

Åpning av frontvindu assistert av gassdemper

Fremre vinduspusser og vindusspyler

Skyvevindu på høyre side

Varmesystemer med førerhusplassert justering av temperatur og 
luftstrøm, med flere luftdyser

Filtrert luftinntak

Forberedt for radio (antenne, ledningsnett)

Ekstra låsbar oppbevaringsboks (bak førerstolen)

STANDARDUTSTYR

Graveaggregat

Støpte avslutninger og konstruksjonsdeler på stikke, konge, understell og 
fronten på overbygningen.

Bokssveiset monobom og stikke

Stålforinger med lang levetid og herdede, forhåndssmurte og 
korrosjonsbestandige bolter

50-driftstimers intervaller på alle smørepunkter

Betjeningselementer

Automatisk manøversperre for manøverspaker og kjørepedaler når 
venstre spakkonsoll heves opp.

Justerbare proporsjonalbrytere for bomsving og tilleggshydraulikk

Store beltepedaler

Trykkbryter for hammer (maks oljemengde) på høyre manøverspak

Trykkakkumulator for å senke graveaggregatet mot bakken

Instrumenter, kontroll- og varsellamper

5" LCD-fargeskjerm med dag- og nattmodus som muliggjør god 
lesbarhet uansett lysforhold

Navigasjonshjul for enkel navigering og justering av turtallet til den 
elektriske motoren

Forenklede menyer med master-profil for full kontroll og brukerprofil med 
begrensede justeringsmuligheter

3 arbeidsmoduser: Standard, ECO og Boost.

Innebygd tyverisikringsfunksjon

Flere varselmeldinger, koblet til påkrevd tiltak, i tilfelle funksjonsfeil

Volvo Telematikksystem

Offisielle godkjenninger.

Maskin i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EC

Lavspenning godkjent i henhold til EU-direktiv 2014/35/EU

Utvendig lydnivå i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC

Hånd/arm-vibrasjoner - Helkroppsvibrasjoner kompatible med direktiv 
2002/44/EC

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i samsvar med EU-direktiv 
2014/30/EU

Objekthåndteringsenhet i overensstemmelse med standardene EN 474-1 
og EN 474-5

ROPS (Roll-Over Protective Structure) i samsvar med ISO 3471

TOPS  (Tip-Over Protective Structure) i samsvar med standardene 
ISO 12117 og EN 13531

OPG 1 (Operator Protective Guard on top) i samsvar med 
ISO 10262-standarden (når utstyrt)

FOPS  (Falling Object  Protective Structure) i samsvar med EN 
ISO 3449
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Utstyr EC18 Electric
EKSTRAUTSTYR

Førermiljø

Robust 4-stolpers førerhuskonstruksjon

Oppvarmet førerhus

Vinylsete med mekanisk fjæring, forlenget rygg med korsryggjustering og 
2” oransje uttrekkbart sikkerhetsbelte

Stoffsete med mekanisk fjæring, forlenget rygg med korsryggjustering og 
2” oransje uttrekkbart sikkerhetsbelte

Elektrisk bryter for valg av ISO/SAE styremønster

Radio, AUX, USB, Bluetooth

Radio DAB, USB, Bluetooth, MP3

Sikkerhetssperre, bryter

Sikkerhetssperre, bryter og sensor i førerstol

Sikkerhetssperre, sensor for festet sikkerhetsbelte

Frontbeskyttelse OPG1 for soltak

Verktøysett

Utvendig utstyr

LED-arbeidslyspakke

Grønn varsellampe koblet mot sikkerhetsbeltet

Tung motvekt

Flere fargevalg (RAL-spesifikasjoner) for å passe til bedriftens identitet

Understell

230 mm gummibelter

230 mm stålbelter

Kort planeringsskjær

Langt planeringsskjær

Hydraulikk

Trykkbegrenser for tilleggshydraulikk

Lekkolje for tilleggshydraulikk

2.-tilleggshydraulikk med justerbare proporsjonalbrytere

Sats 2, "flat face"-hydraulikkoblinger

Sats 4, "flat face"-hurtigkoblinger

Dobbeltvirkende krets for hydraulisk redskapsfeste

Slangebruddsventiler på bom og stikke

Slangebruddsventiler på bom, stikke og planeringsskjær

Sertifisering av slangebruddsventiler

Mineralsk hydraulikkolje VG32

Mineralsk hydraulikkolje VG46

Mineralsk hydraulikkolje VG68

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje VG32 (PANOLIN®)

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje VG46 (PANOLIN®)

Graveaggregat

Kort stikke

Lang stikke

Utstyr

Volvo mekanisk redskapsfeste (boltfestet)

Lehnhoff mekanisk hurtigkopling

Mekanisk redskapsfeste, symmetrisk type (S30)

· Universalskuffer

Faste planeringsskuffer

Tiltbare planeringsskuffer

Hydraulisk hammer HB02LN

Ladeløsninger

Hurtiglader, 9,6 kW, innendørs bruk

Hurtiglader, 17,3 kW, innendørs bruk

Hurtiglader, 17,3 kW, utendørs bruk
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Utstyr ECR18 Electric

EKSTRAUTSTYR

Førermiljø

Vinylsete med mekanisk fjæring, forlenget rygg med korsryggjustering og 
2” oransje uttrekkbart sikkerhetsbelte

Ekstra låsbar oppbevaringsboks (bak førerstolen)

Elektrisk bryter for valg av ISO/SAE styremønster

Sikkerhetssperre, bryter

Sikkerhetssperre, bryter og sensor i førerstol

Sikkerhetssperre, sensor for festet sikkerhetsbelte

Verktøysett

Utvendig utstyr

LED-arbeidslyspakke

Grønn varsellampe koblet mot sikkerhetsbeltet

Tung motvekt

Flere fargevalg (RAL-spesifikasjoner) for å passe til bedriftens identitet

Understell

230 mm gummibelter

230 mm stålbelter

Kort planeringsskjær

Langt planeringsskjær

Hydraulikk

Trykkbegrenser for tilleggshydraulikk

Sats 2, "flat face"-hydraulikkoblinger

Dobbeltvirkende krets for hydraulisk redskapsfeste

Slangebruddsventiler på bom og stikke

Slangebruddsventiler på bom, stikke og planeringsskjær

Flere kvaliteter av mineralsk og biologisk nedbrytbar hydraulikkolje

Graveaggregat

Kort stikke

Lang stikke

Betjeningselementer

Av/på-trykkbrytere for bomsving og tilleggshydraulikk

Utstyr

Volvo mekanisk redskapsfeste (boltfestet)

Lehnhoff mekanisk hurtigkopling

Mekanisk redskapsfeste, symmetrisk type (S30)

· Universalskuffer

Faste planeringsskuffer

Tiltbare planeringsskuffer

Hydraulisk hammer HB02LN

Ladeløsninger

Hurtiglader, 9,6 kW, innendørs bruk

Hurtiglader, 17,3 kW, innendørs bruk

Hurtiglader, 17,3 kW, utendørs bruk

STANDARDUTSTYR

Drivverk

Automatiske to-trinns hydrauliske beltemotorer med reduksjonsgir

Engangssmurte underruller

Engangssmurte ledehjul, beltestramming ved bruk av fett

Elektrisk / elektronisk styresystem

Vedlikeholdsfritt 48V-batteri (3-rack) - fastmontert grunnet 
tyveribeskyttelse

Innebygd lader med Type 2-kontakt

Standard ladekabel med 3 støpsler (husholdning - Hvit, CEE 16A 1-fase - 
Blå, og CEE 32A 3-fase - Rød)

Forberedt for hurtiglading med værbeskyttet kontakt

Vedlikeholdsfritt 12V tilleggsbatteri

Koblinger av høy kvalitet

Beskyttet batteribryter

Automatisk tomgangssenking og automatisk avstengingsfunksjon av 
elektrisk motor

Svingsystem

Hydraulisk radialstempelmotor med integrerte sjokkventiler

Hydraulisk utkoblet automatisk fjærbelastet lamellsvingbrems

Fremtrukket og samlet smøring av svingdrev og svingkranslager

Overbygg

Stansede stålpaneler rundt om, innfelt 5 til 15 mm

4 integrerte festepunkter på overbygningen

Understell

Sveiset boksramme

Kraftige avtakbare beskyttelsesdeksler for beltemotorer og svingsystem

Bokset og svært stivt planeringsskjær

Hydraulikksystem

Høytytende Volvo-hydraulikksystem

Hydraulikksentral av type Flow-Sharing og Load Sensing

Endedemping på bomsylinder (opp)

Patentert filter- og fylleelement

Stor side-ved-side oljekjøler og radiator

Dobbeltvirkende tilleggshydraulikk

Hammer- / saks-ventil

Hydraulikkslanger plassert inne i bommen for økt beskyttelse

Soltak

Robust 4-stolpers førerhuskonstruksjon

Dempet førerplass

Svært synlige oransje fottrinn

Svært synlig oransje sikkerhetsbelte med varselindikator

Varsellampe, blinkende LED

LED-arbeidslys, front førerhus

Høyre og venstre bakspeil

Beltealarm av typen "White noise"

Verktøykasse med integrert oppbevaringsrom for instruksjonsbok og med 
låsbar dør.

Graveaggregat

Støpte avslutninger og konstruksjonsdeler på stikke, konge, understell og 
fronten på overbygningen.

Bokssveiset monobom og stikke

Stålforinger med lang levetid og herdede, forhåndssmurte og 
korrosjonsbestandige bolter

50-driftstimers intervaller på alle smørepunkter

Betjeningselementer

Automatisk manøversperre for manøverspaker og kjørepedaler når 
venstre spakkonsoll heves opp.

Justerbare proporsjonalbrytere for bomsving og tilleggshydraulikk

Trykkakkumulator for å senke graveaggregatet mot bakken

Instrumenter, kontroll- og varsellamper

5" LCD-fargeskjerm med dag- og nattmodus som muliggjør god 
lesbarhet uansett lysforhold

Navigasjonshjul for enkel navigering og justering av turtallet til den 
elektriske motoren

Forenklede menyer med master-profil for full kontroll og brukerprofil med 
begrensede justeringsmuligheter

3 arbeidsmoduser: Standard, ECO og Boost.

Innebygd tyverisikringsfunksjon

Flere varselmeldinger, koblet til påkrevd tiltak, i tilfelle funksjonsfeil

Volvo Telematikksystem

STANDARDUTSTYR

Offisielle godkjenninger.

Maskin i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EC

Lavspenning godkjent i henhold til EU-direktiv 2014/35/EU

Utvendig lydnivå i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC

Hånd/arm-vibrasjoner - Helkroppsvibrasjoner kompatible med direktiv 
2002/44/EC

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i samsvar med EU-direktiv 
2014/30/EC

Objekthåndteringsenhet i overensstemmelse med standardene EN 474-1 
og EN 474-5

ROPS (Roll-Over Protective Structure) i samsvar med ISO 3471

TOPS  (Tip-Over Protective Structure) i samsvar med standardene ISO 
12117 og EN 13531

OPG 1 (Operator Protective Guard on top) i samsvar med 
ISO 10262-standarden (når utstyrt)

FOPS  (Falling Object  Protective Structure) i samsvar med 
EN ISO 3449
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