
C-SERIENS KOMPAKTLASTARE
Klassad arbetslast: 610–1 180 kg  36–55 kW

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks

Passion för prestanda.

Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte 

på lagrarna. Genom att utveckla produkter och 

tjänster som ökar produktiviteten strävar vi ständigt 

efter sänka kostnaderna och öka vinsterna för 

våra kunder – branschens experter. Som medlem 

i Volvo-koncernen är det vår passion är att skapa 

innovativa lösningar som hjälper dig att arbeta 

smartare – inte hårdare.

Prestera mera

Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo 

Construction Equipment. Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet 

med låg energiförbrukning, användarvänlighet och hållbarhet. Volvo är 

helt i en klass för sig när det gäller att sänka livscykelkostnaderna.

Behovsanpassning

Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschers 

specifika behov. Sådan innovation kräver ofta avancerad teknik – men 

det behöver inte alltid vara så. Några av våra bästa idéer är också de 

enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra 

kunders arbetssituation.

Man lär sig mycket på 180 år

Volvo har under åren lanserat avancerade lösningar som har 

revolutionerat användningen av anläggningsmaskiner. Säkerheten är 

som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, de som finns runt 

omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela 

tiden formar vår produktutvecklingsfilosofi.

Vi står på din sida

På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till 

märkets rykte. Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra 

kunder, var de än finns – världen över.

Prestanda är vår passion.
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UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Financial Services
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Arbeta bekvämt.

Det har bevisats att mindre trötthet innebär högre produktivitet. Volvos hytt har allt. Den gör arbetet bekvämt, 

både när det gäller manöverreglagen och de låga bullernivåerna. Den har också gott om utrymme så att 

föraren kan känna sig bekvämare.

Bekväm hytt

Hytten på den nya kompaktlastaren är rymlig och säker. Den uppfyller 

säkerhetsstandarderna ROPS/FOPS och ger föraren 27 % mer 

utrymme jämfört med tidigare modeller. Ökad komfort innebär ökad 

förarproduktivitet.

Gott om förvaringsutrymme

Förvaringsutrymmet är bekvämt placerat under vänster armstöd. 

Detta lättåtkomliga utrymme ger föraren en säker plats för förvaring 

av personliga föremål som nycklar. Här finns också ett praktiskt 

12-volts eluttag.

Bullernivå i hytten

Alla modeller, både med öppen och med sluten hytt, har utformats så 

att buller inuti och omkring förarmiljön begränsas. Mindre buller ger en 

piggare förare och en bekvämare arbetsmiljö.

Instrumentkonsoler

Två konsoler, placerade i de övre, främre hörnen av hytten, ger dig lättlästa 

mätare. Överskådliga och välplacerade instrument gör det enkelt att se 

all nödvändig information.
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Åtkomst till hytten

Tack vare den stora sidodörren kan föraren tryggt kliva i 

och ur maskinen, utan att behöva klättra över redskapet. 

Detta minskar risken för att halka, och behovet av att vrida kroppen 

för att sätta sig. Föraren kliver in i hytten via ett halkskyddat fotsteg. 

I serviceläge med höjd lastarm behöver föraren inte gå under 

lastarmen för att aktivera säkringen.
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Byggd för prestanda.

Lastarens utformning

Den unika utformningen med en lastarm ger samma 

lastprestanda och hållbarhet som för en traditionell 

maskin, men med fördelarna sidoingång och ett torn, vilket 

förbättrar både sikten och säkerheten.
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Vår unika design med en lastarm ger föraren många fördelar. Den är hållbar, säker och ger utmärkt sikt. 

Med hög kapacitet och inbyggd effektivitet kan du prestera bättre.

Vertikalt lyft

Utmärkt vertikalt lyft som är perfekt för lastning av lastbil och 

materialhantering tack vare den ökade höjden och räckvidden. Du får 

också större lyftkapacitet, vilket gör dig effektivare vid återkommande 

lasta- och bär-tillämpningar.

Bättre bränslekapacitet

En bränslekapacitet som är bäst i klassen innebär längre arbetspass och 

högre produktivitet. Förlora mindre tid på att tanka.

Viktfördelning

Vikten fördelas jämnt över maskinen vilket ger stabilitet både med tung 

och lätt last. Den förskjutna hytten och motor tjänar som motvikt till den 

unika, enkla lastarmen och garanterar bästa stabilitet och balans.
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Enklare service. Längre livslängd.

Få mer drifttid med användarvänlig service. Utför dagliga rutinkontroller eller få åtkomst till större 

komponenter – allt är inom räckhåll. Det innebär att du minskar tiden för underhåll av din maskin och ökar 

arbetstiden.

O-ringstätningar

Hydraulkopplingarna använder O-ringstätningar (ORFS) för att utesluta 

hydraulläckage. ORFS-kopplingar minskar stilleståndstiden och 

servicekostnaderna genom att ge en helt tät skarv.

Axeltappar

Axeltapparna på vår lastarm är större och därmed starkare än de som 

används av konkurrenterna. De fördelar lasten över armen på ett effektivt 

sätt för hållbarhet och lång livslängd.

Tiltbar hytt

Hela hytten kan enkelt tiltas framåt av en person genom att två bultar 

tas bort på insidan. Gasdämpare låser den på plats för enkel, säker och 

snabb åtkomst till viktiga komponenter.
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Servicetillgänglighet

Enkel serviceåtkomst tack vare lastarm, framåttiltande 

hytt och stor bakre och övre lucka. Kompaktlastarna 

har 24 % bättre SAE-servicebarhet än konkurrerande maskiner. 

Enkel åtkomst till service- och underhållskomponenter ger längre 

livslängd. 
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Se allt. Gör allt.

Sikt

Den enkla lastarmen – utan horisontell tvärbalk på 

modellen med vertikalt lyft – ger överlägsen sikt. 

Maskinen har ett stort takfönster och smala ROPS-hyttstolpar. 

Dessa unika egenskaper hjälper föraren att manövrera maskinen i 

trånga utrymmen, och på så sätt maximera produktiviteten. 
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Du vet att arbetet finns där. Och när du kan se allt tydligt, får du mer gjort. Få bästa sikt över hela 

arbetsplatsen. Arbeta säkert. Arbeta tryggt. Arbeta med din Volvo kompaktlastare.

Serviceläge för lastarm

Tack vare hyttens sidoingång är det enkelt för en person att säkra 

lastarmen. Föraren kan tryggt kliva ur maskinen på sidan och gå runt 

bakvagnen utan att passera under lastarmen.

Säkerheten främst

Den stora vindrutan ger dig en nödutgång som är två och en halv gånger 

större än den bakre nödutgången på traditionella maskiner med dörr i 

fronten. Tack vare ROPS/FOPS och att det är så enkelt att kliva ur hytten 

kan föraren känna sig trygg om maskinen mot all förmodan skulle välta, 

eller utsättas för fallande föremål.

Hyttdörr

Sidodörren löper längs hyttens hela längd. Obehindrad sikt ger bättre 

översikt och du slipper utmaningarna som finns i hytter med nät på 

sidorna, som används Konkurrenternas maskiner. Dörren har en bred 

öppning, 75 grader, vilket gör det enkelt att kliva i och ur hytten.
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Ta en tur runt maskinen.

Vertikalt lyft

Perfekt lyft, höjd och räckvidd 

för lastning av lastbil och 

materialhantering.

Redskap

Få flexibilitet att arbeta inom många 

olika tillämpningar med vårt stora 

utbud av redskap.

Radiellt lyft

Perfekt lastväg för tunga redskap 

och markberedningstillämpningar.

Lastarens utformning

En lastarm för bästa 

prestanda, hållbarhet 

och sikt, samt förbättrad åtkomst till 

hytten från sidan av maskinen.

Kundsupport

Volvo har alla reservdelar 

och serviceavtal du 

behöver för att hålla din slirstyrda 

lastare i perfekt skick.
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Inget dieselpartikelfilter

Uppfyller Tier 4 final – steg IIIB 

utan behov av dieselpartikelfilter.

Mångsidighet

Ökad flexibilitet gör att du kan 

hantera fler jobb med samma maskin.

Hytt

Utrymme, säkerhet 

och komfort med 

ROPS/FOPS och en stor 

frontmonterad  nödutgång.

Sikt

Designen med en 

lastarm och stort 

takfönster ger dig klassledande 

sikt runt om lastaren.

Åtkomst till hytten

Du kliver in i hytten från 

sidan, och slipper därmed 

klättra över en lerig och hal skopa 

eller andra redskap.

Servicetillgänglighet

Enkel och säker åtkomst 

till alla service- och 

underhållsområden med en hytt 

som kan tiltas framåt och en stor 

lucka bak.
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Haka på och kör.

Släpp lös den verkliga potentialen för din maskin med vårt stora utbud av redskap. Våra redskap klarar 

hårt arbete för att du ska kunna öka din produktivitet och lönsamhet inom områden som byggplatser, 

markplanering, rivning och väganläggning.

Ett urval av de redskap som erbjuds

Borr

Kraftfull, smidig och lätt för snabb och effektiv borrning. Flera olika 

borrbits kan användas för maximal flexibilitet. Hydrauldriven. Skyddade 

kopplingar för pålitlighet, lång livslängd och lägre kostnader.

Lastgafflar

För pall- och materialhantering. Den extra kraftiga konstruktionen gör 

gafflarna starka nog att hantera all din last. Maximalt öppet utrymme 

mellan ramstrukturen. Perfekt sikt för snabb och säker materialhantering.

6-i-1-skopa

Ger flexibel materialhantering så att du kan gräva, lasta, tippa, fösa, 

greppa och jämna ut. En flexibel maskin som passar många olika 

användningsområden. Ger god sikt över redskapets kant. 

Dikesskopa

Perfekt för grävning av diken och rörläggning. Hydraulmotor med högt 

vridmoment. Extra kraftig design för pålitlighet och lång livslängd. 

Ger maximal grävkraft för ett snabbare arbete. Större flexibilitet ger 

möjlighet till ökad vinst.
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Schaktblad

Extra kraftigt schaktblad som effektivt föser och tar bort material. 

Utbytbara slitdelar förlänger livslängden. Bästa effekt för snabba arbeten 

under tuffa förhållanden. Mångsidig användning året om, både i snö och 

i lös jord.

Hydraulisk hammare

Bryter igenom hårda material snabbt och enkelt! Med konstant slagenergi 

och överlägsen prestanda kräver membranaggregat mycket mindre 

underhåll.

Gripskopa

Det enkla sättet att hantera skrymmande eller löst material i olika storlekar, 

inte bara i skrottillämpningar. Hantera stora mängder med enastående 

resultat. Ger utmärkt sikt över arbetsplatsen för säker hantering. Styrka 

och hållbarhet som ger lång livslängd.

Borstvals

Med det stora utbudet av borstar passar maskinen många 

användningsområden. Perfekt för snabb och effektiv rensning av 

byggplatser, kommunalt underhåll, upplockning av skräp och mycket mer. 

Ger optimal sikt för ett säkert och snabbt arbete. 
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Byggda för att jobba. Support för lång 
livslängd.

Volvo har alla reservdelar och serviceavtal du behöver för att hålla din kompaktlastare i perfekt skick. Vi har 

ett starkt team med lokala återförsäljare som hjälper dig se till att dina maskiner är i toppform och har en 

lång livslängd. Volvo sviker dig inte.

Återförsäljarnätverk

Oavsett vad du gör och var du befinner dig finns din Volvo Construction 

Equipment-återförsäljare där för dig. Ett omfattande utbud av pålitlig 

Volvo-utrustning. Beprövad branscherfarenhet. Pålitliga delar och service. 

Din lokala Volvo-återförsäljare finns på rätt plats för att hitta rätt lösning.

Tekniskt avancerade maskiner kräver tekniskt avancerad support, och 

din Volvo-återförsäljare kan erbjuda en hel katalog med tjänster, avsedda 

att hjälpa dig utnyttja din maskin på bästa sätt och få högsta möjliga 

tillgänglighet, produktivitet och andrahandsvärde. Din lokala Volvo-

återförsäljare kan erbjuda ett antal sofistikerade supportlösningar, 

till exempel:

Serviceplaner som omfattar allt från rutinkontroller av slitage till 

omfattande underhålls- och reparationsavtal.

Analys och diagnostik som hjälper dig förstå hur maskinen mår, 

påpekar potentiella underhållsproblem och hjälper dig se var prestanda 

kan förbättras.

Service och support

Din återförsäljare hjälper dig att öka drifttiden genom att ta hand om 

dina servicebehov och erbjuda dig experthjälp. Med väl beprövad 

branscherfarenhet och lösningar för alla dina arbetsuppgifter kan Volvo 

erbjuda dig förstklassig support.
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Vi tar hand om dina behov

Lita på din Volvo-återförsäljare när det gäller den 

underhållsservice du behöver. De har verktygen som 

hjälper dig att öka produktiviteten och dina vinster.
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Enheter MC60C MC70C

Motor

Modell KDI 1903 TCR KDI 1903 TCR

Cylindrar 3 3

Bränsletyp Diesel Diesel

Cylindervolym cm3 1 860 1 860

Insugning Turbo Turbo

Kylsystem Vätska Vätska

Hästkrafter

SAE, bruttoeffekt kW 36 42

SAE-nettoeffekt kW 35,5 41,1

@ motorvarvtal @ varv/min 2 600 2 600

Maximalt bruttovridmoment Nm 225 225

@ motorvarvtal @ varv/min 1 500 1 500

Max. motorvarvtal utan last  varv/minut 2 750 2 750

Elsystemet

Batteri V – Ah 12 - 109 12 - 109

Generator Ah 80 100

Startmotor kW 2 2

Drivlina

Däck 10x16,5–8 pr 10x16,5–8 pr

Hydraulsystem, lastare

Standardhydraulpump, utgående fl öde vid angivet varvtal liter/minut 70 70 

Högfl ödespump, utgående fl öde vid angivet varvtal liter/minut - 100 

Motorvarvtal varv/minut 2 600 2 600

Systemtryck bar 230 230 

Servicevolymer

Kylsystem l 10 10

Vevhus, med fi lter, byte l 9,75 9,75

Bränsletank l 98 98

Hydraulsystem – total volym l 43,5 43,5

Volym för hydrauloljebehållare l 26 26

Prestanda

Lyftarmsväg Radiell Radiell

Nominell arbetskapacitet (SAE) kg 612 703

Tippningskapacitet (SAE) kg 1 356 1 406

Tjänstevikt (SAE) kg 2 791 2 883

Brytkraft, lyft kg 1 440 1 770

Brytkraft, tilt kg 1 820 1 820

Max. transporthastighet

Ettans växel km/h 12 12

Tvåans växel km/h - 9 / 18,5

Cykeltid

Höjning (lyft) sekunder 2,8 3,2

Sänkning (avstängning) sekunder 1,4 1,8

Tilt in sekunder 1,4 1,4

Tilt ut sekunder 1,8 1,8

volvo C-SERIENS KOMPAKTLASTARE i detalj.
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Lastgafflar

MC60C
MC70C

Totalhöjd Totalbredd Totallängd Ställbara gafflar Kapacitet, 

lastgafflar

Totalhöjd

mm mm mm mm mm kg kg

PF-42 984 1 194 1 313 229 1 143 2 722 206

PF-48 984 1 194 1 466 229 1 143 2 722 218

Data enligt typ 

av skopa

MC60C
MC70C

Skopa Bredd Längd Höjd Vikt Kapacitet, rågad
mm mm mm kg m3

Grusskopa 1 372 800 521 136 0,33

Grusskopa 1 524 800 521 146 0,36

Grusskopa 1 676 800 521 200 0,39

Grusskopa 1 829 800 521 215 0,43

Planeringsskopa 1 372 953 521 148 0,40

Planeringsskopa 1 524 953 521 160 0,45

Planeringsskopa 1 676 953 521 217 0,49

Planeringsskopa 1 829 953 521 232 0,54

Allroundskopa 1 524 953 701 203 0,35

Allroundskopa 1 676 953 701 259 0,45

Allroundskopa 1 829 953 701 352 0,57

Enheter MC60C MC70C

A Höjd till skopinfästning mm 3 000 3 000

B Tipphöjd mm 2 260 2 260

C Tippvinkel ° 42 42

D Räckvidd vid tippning mm 560 560

E Skoptiltvinkel ° 30 30

F Markfrigång mm 210 210

G Hjulbas mm 1 070 1 070

H Totallängd (utan skopa) mm 2 740 2 740

I Totallängd (med skopa) mm 3 490 3 490

J Frigångsvinkel bak ° 25 25

K Totalhöjd mm 1 980 1 980

L Skopbredd mm 1 524 1 676

M Bredd över däck (utan skopa) mm 1 520 1 600

O Svängradie bak mm 1 650 1 650

P Svängradie fram utan skopa mm 1 010 1 010

Q Svängradie fram med skopa mm 2 090 2 090
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Enheter MC95C MC115C

Motor

Modell KDI 2054 TCR TCAE-55

Cylindrar 4 4

Bränsletyp Diesel Diesel

Cylindervolym cm3 2 481 4 399 

Insugning Turbo Turbo

Kylsystem Vätska Vatten

Hästkrafter

SAE, bruttoeffekt kW 46 55

SAE-nettoeffekt kW 45,1 54,5

@ motorvarvtal @ varv/min 2 600 2 200

Maximalt bruttovridmoment Nm 300 400 

@ motorvarvtal @ varv/min 1 500-- 1 200

Max. motorvarvtal utan last varv/minut 2 750 2 450

Elsystemet

Batteri V – Ah 12 - 109 12 - 109

Generator Ah 100 95

Startmotor kW 2 4,2

Drivlina

Däck 10 x 16,5 – 8 pr 12 x 16,5 – 10 pr

Hydraulsystem, lastare

Standardhydraulpump, utgående fl öde vid angivet varvtal liter/minut 70 90 

Högfl ödespump, utgående fl öde vid angivet varvtal liter/minut 100 125 

Motorvarvtal varv/minut 2 600 2 450

Systemtryck bar 230 230 

Servicevolymer

Kylsystem l 10 15,5

Vevhus, med fi lter, byte l 9,75 15

Bränsletank l 98 103

Hydraulsystem – total volym l 43,5 60

Volym för hydrauloljebehållare l 26 26

Prestanda

Lyftarmsvariant Radiell Vertikal

Nominell arbetskapacitet (SAE) kg 862 1 179

Tippningskapacitet (SAE) kg 1 723 2 471

Tjänstevikt (SAE) kg 3 200 3 734

Brytkraft, lyft kg 1 570 2 669

Brytkraft, tilt kg 2 140 2 585

Max. transporthastighet

Ettans växel km/h 12 10,9

Tvåans växel km/h 9 / 18,5 10,9 / 20

Cykeltid

Höjning (lyft) sekunder 4,3 5,1

Sänkning (avstängning) sekunder 2,7 3,5

Tilt in sekunder 1,6 1,4

Tilt ut sekunder 2,0 1,8

volvo C-SERIENS KOMPAKTLASTARE i detalj.
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Lastgafflar

MC95C
MC115C

Totalhöjd Totalbredd Totallängd Ställbara gafflar Kapacitet, 

lastgafflar

Totalhöjd

mm mm mm mm mm kg kg

PF-42 984 1 194 1 313 229 1 143 2 722 206

PF-48 984 1 194 1 466 229 1 143 2 722 218

Data enligt typ 

av skopa

MC95C
MC115C

Skopa Bredd Längd Höjd Vikt Kapacitet, rågad
mm mm mm kg m3

Grusskopa 1 524 800 521 146 0.36

Grusskopa 1 676 800 521 200 0.39

Grusskopa 1 829 800 521 215 0.43

Grusskopa 1 981 800 521 246 0.47

Grusskopa 2 134 800 521 261 0.5

Planeringsskopa 1 524 953 521 160 0.45

Planeringsskopa 1 676 953 521 217 0.49

Planeringsskopa 1 829 953 521 232 0.54

Planeringsskopa 1 981 953 521 264 0.58

Planeringsskopa 2 134 953 521 279 0.63

Allroundskopa 1 524 953 701 203 0.35

Allroundskopa 1 676 953 701 259 0.45

Allroundskopa 1 829 953 701 352 0.57

Allroundskopa 1 981 953 701 382 0.61

Allroundskopa 2 134 953 701 401 0.66

Enheter MC95C MC115C

A Höjd till skopinfästning mm 3 000 3 175

B Tipphöjd mm 2 260 2 460

C Tippvinkel ° 42 42

D Räckvidd vid tippning mm 860 870

E Skoptiltvinkel ° 30 30

F Markfrigång mm 210 238

G Hjulbas mm 1 070 1 242

H Totallängd (utan skopa) mm 2 780 2 940

I Totallängd (med skopa) mm 3 530 3 690

J Frigångsvinkel bak ° 25 28.7

K Totalhöjd mm 1 980 2 090

L Skopbredd mm 1 676 1 829

M Bredd över däck (utan skopa) mm 1 600 1 820

O Svängradie bak mm 1 650 1 760

P Svängradie fram utan skopa mm 1 140 1 010

Q Svängradie fram med skopa mm 2 090 2 200
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STANDARDUTRUSTNING OCH EXTRAUTRUSTNING

•  = Standard
O = Tillval

M
C

6
0

C

M
C

7
0

C

M
C

9
5

C

M
C

1
1

5
C

Motor

3-cylindrig turboladdad, vattenkyld dieselmotor med 12 venti-
ler, elektronisk common rail och direktinsprutning

•

4-cylindrig turboladdad, vattenkyld dieselmotor med 16 venti-
ler, elektronisk common rail och direktinsprutning

• • •

Uppfyller US EPA-Tier 4f, EU-steg IIIB (St IIIA för MC60C) • • • •

Självrengörande luftrenare med dubbla fi lter, inklusive primärfi l-
ter och säkerhetsinsats

• • •

Självrengörande trestegsluftrenare, inklusive inbyggd förrenare 
med aktiv luftspolning, primärfi lter och säkerhetsinsats

•

12-volts extra kraftig startmotor • • • •

Generator med invändig regulator • • • •

Förvärme • • • •

Motorförvärmare med snabbuppvärmning • • • •

Kylare med hög kapacitet • • • •

Toppmonterad, hydrauloljekylare • • • •

Automatisk tomgång • • • •

Reversibel fl äkt O O O O

Underhållsfri dieseloxideringskatalysator (DOC) • • •

Gnistsläckare för ljuddämpare O O O O

Motorvärmare 110 V O O O O

Motorvärmare 240 V O O O O

Extern förrenare (cyklontyp) O O O O

Hytt

Isoleringsmonterad öppen hytt, FOPS och ROPS, med låg 
dörr på vänster sida

• • • •

Isoleringsmonterad, uppvärmd, helt inglasad, tätad och 
trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och skjutfönster 
på vänster sida

O O O O

Isoleringsmonterad, luftkonditionerad/uppvärmd, helt inglasad, 
tätad och trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och 
skjutfönster på vänster sida

O O O

Laminerat glas på höger sida • • • •

Trappsteg till hytt • • • •

Takfönster • • • •

Backspegel i hytt • • • •

Invändig belysning • • • •

Förvaring • • • •

12 volts eluttag • • • •

Mugghållare • • • •

Nödutgång genom främre vindruta • • • •

Radio med aux- ingång O O O O

Säkringspanel i hytten • • • •

Analog timräknare i hytten O O O O

Reglagepanel

Start/stopp-strömbrytare för motor • • • •

Elektronisk handgas • • • •

Hydraulblockering av elektrisk lyft och tilt • • • •

Strömställare parkeringsbroms • • • •

Heltäckande ljud- och ljusvarningssystem (laddningstryck, 
kylvätsketemperatur, hydraulolja och motoroljetryck, luftfi lteri-
gensättning, generator)

• • • •

Bränslemätare • • • •

Kylvätsketemperaturmätare • • • •

Temperaturmätare för hydraulolja • • • •

Timräknare • • • •

Start utan nyckel med kodlås O O O O
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Reglage

3-vägs funktionsspakar • • • •

7-vägs funktionsspakar med 14-stiftsanslutning O O O O

Arbetslägen • • • •

Val av manöverreglagens mönster: ISO eller H-mönster O O O O

Fotgas • • • •

Stolar och säkerhetsbälten

Säkerhetsbygel för förarsäte • • • •

Stol med mekanisk fjädring, vinyl • • • •

Luftfjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, 
vinyl

O O O O

Luftfjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, 
textil

O O O O

2" rullbälte • • • •

3" rullbälte O O O O

3-punkts rullbälte, 2" O O O O

3-punkts rullbälte, 3" O O O O

Belysning & varning

Två 50 watts arbetsljus fram • • • •

Ett 50 watts arbetsljus bak (2 med AC) • • • •

Extra (andra) 50 watts arbetsljus (om ingen AC) O O O O

Roterande varningslampa O O O O

Hög roterande varningslampa O O O O

Backalarm med bakre belysning • • • •

Backalarm med white nose O O O O

Vägbelysningssats O O O O

Skaft & och hydraulfunktioner

Radiellt lyft • •

Vertikalt lyft • •

Parallellt lyft (höjning) • • • •

Tilläggshydraulik monterade på lyftarmen (plana fästen) • • • •

Extrakopplingar monterade på vänster sida O O O O

Avtappningsreturledning med lågt mottryck • • • •

Extrahydraulik med högt fl öde O O O

Mekaniskt redskapsfäste • • • •

Hydrauliskt redskapsfäste O O O O

Lastarmsfjädring O O O

Flytfunktion • • • •

Krypkörningsreglage O O O O

Färdlåssats O O O O

Härdade axeltappar (lastare till koppling) O O O O

Drivlina, undervagn

2 tandemmonterade, servoassisterade kolvpumpar med 
variabel slagvolym

• • • •

2 motorer med högt vridmoment och fast slagvolym • • • •

2 körväxlar O O O

Extra kraftiga klackdäck O O O O

Extra kraftiga, breda fl otationsdäck O O O O

Icke-pneumatiska massiva däck O O O O

Icke-pneumatiska fjädrande, massiva däck O O O O

Hydraulisk parkeringsbroms • • • •

Vajerklipp O O O O

UTRUSTNING.
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Med Volvos hydrauliska redskaps-
fäste kan föraren byta redskap från 
hytten
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Underhåll

Låsbar bakre servicelucka • • • •

Extra tåligt, underhållsfritt batteri – 1000 CCA • • • •

Huvudströmbrytare • • • •

Låsbart tanklock • • • •

Fällbar hytt/öppen hytt • • • •

Säkring för lyftarm • • • •

Nödventil för sänkning av bom • • • •

Skyddspaket

Utrusta din slirstyrda lastare med specialpaket som inbegriper:

  Takskydd enligt FOPS nivå 2

  Skydd för vindruta

  Extra kraftig balk bak

  Tiltcylinderskydd

  Lexan-skärm

  Stänkskydd och skydd för tanklock

  osv.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information

Välj däck som passar dina arbets-
uppgifter bäst

Uppvärmd hytt med luftkonditione-
ring för komfort året om

Extrahydraulik med högt flöde

Tillvalet med två växlar hjälper dig 
att göra jobbet snabbare

ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING
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Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är konstruerade, byggda och servade på ett annorlunda sätt. 

Den skillnaden kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 180 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som använder 

produkterna främst. Det handlar om att hjälpa användaren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv. 

Om miljön vi alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort. 

Människor världen över är stolta att använda Volvo.

Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifi kationer och utformning utan särskilt meddelande. 

Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande




