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Volvo Trucks Renault TrucksVolvo Trucks Renault Trucks

Výkonnost je naší 
vášní
Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde 
jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky 
a služby, které zvyšují produktivitu. Jsme přesvědčeni, 
že dokážeme odborníkům v tomto oboru snížit náklady 
a zvýšit zisky. Jako součást skupiny Volvo prosazujeme 
inovativní řešení tak, abyste mohli pracovat chytřeji a ne 
komplikovaněji.

Pomáháme, abyste toho dokázali více  
Mottem společnosti Volvo Construction Equipment je pracovat méně, ale zvládnout více. 
Vysoká produktivita jde již dlouhou dobu ruku v ruce s nízkou spotřebou energie, odolností 
a snadným použitím strojů. Co se týče snižování nákladů po celou dobu životnosti, Volvo je 
třídou samo o sobě.

Plníme vaše požadavky  
Přijít s řešením, které vyhovuje konkrétním potřebám v daném oboru, stojí velké úsilí. 
Inovace často vyžadují nejmodernější technologie - ale není tomu tak vždy. Některé z 
našich nejlepších nápadů jsou skutečně jednoduché a vycházejí z hlubokého poznání 
a pochopení pracovního života našich zákazníků.

Během 180 let se tohoto naučíte hodně  
Po celou dobu nabízela společnost Volvo řešení představující revoluci ve vývoji stavebních 
strojů. Nikdo nemluví o bezpečnosti tak hlasitě jako Volvo. Ochrana strojníků, osob v okolí 
a minimalizace dopadů na životní prostředí patří mezi tradiční hodnoty, které nadále formují 
filozofii našich výrobků.

Jsme na vaší straně  
Značka Volvo stojí na těch nejlepších lidech. Volvo je skutečně globální společnost, která 
dokáže pomoci svým zákazníkům rychle a účinně - bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Výkonnost je skutečně naší vášní.
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Všestranné stroje
Společnost Volvo, která vyrábí nakladače již více než 60 roků, nyní s hrdostí představuje novou 
generaci kolových nakladačů L45H a L50H. Tyto všestranné stroje představují výkonné výrobní 
prostředky na každém pracovišti a při každém způsobu použití.

Systém odpružení výložníku (BSS)

Volitelný systém odpružení výložníku zvyšuje produktivitu až o 
20% tím, že pohlcuje rázy, tlumí odskoky a snižuje ztráty nabraného 
materiálu, ke kterým dochází při práci na nerovném terénu. Tím je 
umožněno dosažení rychlejších a pohodlnějších pracovních cyklů a 
prodloužení provozní životnosti stroje. 

Inteligentní hydraulický systém

Hydraulická soustava Volvo s funkcí snímání zátěže dodává výkon 
potřebný k provádění hydraulických funkcí podle okamžité potřeby, 
čímž vám umožňuje rychle reagovat a tedy i zkracovat doby cyklů při 
současném snížení spotřeby paliva. Tím, že zajišťuje vynikající regulaci 
zatížení společně s pečlivou rovnováhou mezi zvedací a tažnou silou, 
umožňuje tento výkonný systém vysoce účinné pronikání lopaty do 
nabíraného materiálu při všech pracovních podmínkách.

Komfortní ovládání řízení (CDC)

Funkce CDC umožňuje obsluze ovládat zatáčení nakladače pomocí 
jedné páky - joystiku. Tím se zvyšuje komfort obsluhy a současně je 
zajištěna trvale zlepšená produktivita během dlouhých pracovních 
směn. Tato funkce rovněž snižuje únavu obsluhy, která se může 
vyskytovat při provádění neustále se opakujících pracovních činností. 

Přídavné hydraulické okruhy

Stroje mohou být již při výrobě vybaveny přídavnými hydraulickými 
vedeními pro ovládání a provoz rozmanitého, hydraulicky 
poháněného pracovního příslušenství.
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Jedinečná konstrukce kinematiky zdvihových ramen a ovládání lopaty s paralelním přenosem momentu síly (TP), která byla vyvinuta 
společností Volvo, spojuje vysokou vylamovací sílu s dokonale rovnoběžným pohybem v průběhu celého rozsahu zdvihu.

Kinematika
TP 
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Široká řada odolného pracovního příslušenství Volvo byla účelově zkonstruována tak, aby pracovala v dokonalé souhře se stroji Volvo. Pracovní 
příslušenství je navrženo jako nedílná součást kolového nakladače, pro který je určeno – jeho funkce a vlastnosti jsou v dokonalé shodě s 
parametry stroje zahrnujícími geometrii soustavy pák a násady a vylamovací, tažnou a zvedací sílu.

Řada pracovního 
příslušenství
6



Připojte příslušenství a pusťte 
se do práce
Originální příslušenství Volvo zvýší vaši flexibilitu na staveništi. Široká řada odolného pracovního 
příslušenství Volvo je navržena jako nedílná součást kolového nakladače, pro který je toto příslušenství 
určeno. Jeho funkce a vlastnosti jsou dokonale sladěny s geometrií soustavy pák a násady, čímž se 
optimalizuje vylamovací, tažná i zvedací síla.

Rychloupínač Volvo TPZ (VAB-TPZ)

Rychloupínač Volvo VAB-TPZ umožňuje snadnou výměnu 
pracovního příslušenství opatřeného rozhraním TPZ. Prostorově 
úsporná konstrukce držáku umožňuje umístění pracovního 
příslušenství blíže stroji a tím získat vyšší užitečné zatížení.

Rychloupínač Volvo (VAB-STD)

Standardní rychloupínač Volvo VAB-STD, známý také jako TPV, je 
standardizován podle mezinárodních norem ISO a umožňuje rychlé a 
bezpečné provádění vzájemné výměny pracovního příslušenství, čímž 
přispívá k dosažení vyšší míry flexibility na pracovišti. Pevná, otevřená 
konstrukce poskytuje obsluze dokonalý přehled o připojovacích 
místech příslušenství při výhledu z kabiny.
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Vypořádáte se s každým 
terénem
Ať již s nimi budete pracovat na nerovném terénu nebo na hladkém betonu, kolové nakladače 
Volvo L45H a L50H odvedou vždy špičkový výkon. Nejvyšší kvalitou se vyznačuje každá z mnoha 
součástí těchto strojů, od uzávěrky diferenciálu, která umožňuje přenos 100% na všechna kola, 
po hydrostatickou převodovku, která umožňuje plynulé zvyšování rychlosti. Se stroji Volvo zcela 
ovládnete staveniště. Nápravy a uzávěrky diferenciálů

Zatímco vysoce zatížitelné nápravy s planetovými koncovými převody 
zajišťují dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách, plně 
uzamykatelné uzávěrky předního a zadního diferenciálu, které jsou 
vybaveny zubovými spojkami a vyznačují se nulovým prokluzem a 
minimálním opotřebením, zlepšují záběr a zajišťují maximální přenos 
hnací síly v jakýchkoli terénních podmínkách.

Brzdový pedál

Krokový brzdový pedál zajišťuje maximální ovladatelnost stroje. 
Mírným sešlápnutím pedálu se snižuje rychlost prostřednictvím 
převodovky a pokračujícím sešlápnutím se aktivují mokré kotoučové 
brzdy, které stroj zastaví.

Motor splňující požadavky emisních předpisů Stupeň IV  

Vznětový motor Volvo, který je zařazen v emisní třídě Stupeň IV, vyhovuje 
požadavkům nejnovějších emisních předpisů a poskytuje vysoký 
točivý moment při nízkých otáčkách. Motor je vybaven systémem 
recirkulace výfukových plynů (EGR) v kombinaci s integrovaným 
filtrem pevných částic ve výfukových plynech (DPF) a systémem 
selektivní katalytické redukce (SCR). Regenerace filtru DPF se 
provádí bez jakékoli ztráty výkonu stroje nebo narušení jeho provozu.

Hydrostatický pohon

Hydrostatická převodovka přizpůsobuje přenos výkonu aktuální 
potřebě, čímž současně snižuje spotřebu paliva. Poskytuje 
vynikající ovladatelnost při provádění prací vyžadujících zvýšenou 
přesnost a plný výkon při provádění náročnějších pracovních 
úkonů.

Ventilátor chlazení se zpětným chodem

Hydraulicky poháněný, elektronicky řízený ventilátor chlazení reguluje 
teplotu nezbytně nutných součástí. Automaticky se aktivuje pouze 
tehdy, je-li jeho činnost potřebná – tím se snižuje spotřeba paliva i 
hlučnost. Funkce obráceného chodu umožňuje vhánění vzduchu v 
opačném směru a tím i samočinné čištění chladicích jednotek.
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Motor, převodovka i nápravy jsou zkonstruovány tak, aby pracovaly v dokonalé souhře s hydraulikou a řízením a tím poskytovaly vynikající úroveň 
pracovní výkonnosti, odolnosti a spolehlivosti.

Optimalizované 
hnací ústrojí 
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Kabina, která je vybavena certifikovanými ochrannými konstrukcemi ROPS/FOPS, se vyznačuje ergonomicky rozmístěnými ovládacími prvky, 
vynikajícím systémem regulace klimatu, dokonalým výhledem ve všech směrech a nízkými hladinami vnitřního hluku.

Kabina
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Vaše řídicí středisko
Nastupte do kabiny Volvo, která představuje špičku v průmyslovém oboru; toto ovládací pracoviště 
je přizpůsobeno vašim potřebám. Vytvořte si své vlastní dokonalé pracovní prostředí nastavením 
sedadla a volantu podle svých požadavků a poté si zvolte potřebné, snadno dosažitelné ovládací 
prvky. Vynikající výhled do všech stran zvýší efektivitu vaší práce.

Přizpůsobena vašim potřebám

V závislosti na tom, čemu dáváte přednost, 
můžete k ovládání zdvihových ramen a 
lopaty používat joystik s integrovanou třetí 
funkcí nebo konvenční pilotní ovládání se 
třemi ovládacími pákami. Oba tyto způsoby 
ovládání umožňují stabilní a přesné ovládání.

Vzduchový filtr

Přívod vzduchu do kabiny je umístěn vysoko 
na stroji, kde je okolní vzduch nejčistější. 
Snadno vyměnitelný předřazený filtr 
odděluje hrubší prach a částice, načež 
vzduch prochází hlavním filtrem a teprve 
poté je přiváděn do kabiny. Díky tomu 
obsluha dýchá nejčerstvější vzduch.

Přístup do kabiny

Velké, protiskluzové schůdky a madla 
zajišťují snadné nastupování i vystupování 
do / z kabiny.

Tichá a stabilní

Lisovaná střecha a stěny kabiny omezují 
přenos hluku a pryžové závěsy minimalizují 
vibrace, čímž snižují únavu obsluhy.

Obslužné rozhraní

Zvyšte provozní vytížení pomocí 
nejmodernějšího systému Volvo Contronic, 
který průběžně sleduje výkon stroje a 
sděluje obsluze výsledky diagnostických 
kontrol prostřednictvím obrazovky v kabině.

Regulace klimatu  

Díky systému regulace klimatu mohou 
pracovníci obsluhy zůstat trvale soustředěni, 
čímž se zvyšuje efektivita jejich práce. Pro 
dokonalou regulaci teploty v kabině můžete 
jako součást výbavy stroje zvolit klimatizační 
systém Automatic Heat Control (AHC) nebo 
Air Conditioning (AC).
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Malé rozměry, velké schopnosti

AdBlue®

Společnost Volvo nabízí ucelené řešení AdBlue®, 
které má zaručenou kvalitu a je nenákladné a 
snadno přístupné. Podrobnější informace vám 
poskytne prodejce strojů Volvo.
® = registrovaná ochranná známka organizace Verband der 
Automobilindustrie e.V. (VDA)

Hydraulická soustava s funkcí snímání zatížení  

Hydraulické okruhy s funkcí snímání zatížení dodávají 
výkon pro provádění hydraulických funkcí pouze tehdy,  
je-li to potřebné, čímž přispívají ke snížení spotřeby paliva.

Analytický software  

Počítačový diagnostický analytický 
software vyvinutý společností Volvo vám 
pomůže udržet vysoké provozní vytížení 
stroje: MATRIS a systém VCADS Pro.

Motor, převodovka i nápravy jsou zkonstruovány 
tak, aby pracovaly v dokonalé souhře s 
hydraulikou a řízením a tím poskytovaly vynikající 
úroveň pracovní výkonnosti a spolehlivosti.

Optimalizované hnací ústrojí 

Jedinečná kinematika TP, kterou 
jsou vybavovány stroje Volvo, v 
sobě slučuje výhody Z kinematiky 
a paralelního vedení, a poskytuje 
tak vysokou vylamovací sílu i 
vynikající rovnoběžný pohyb v 
celém rozsahu zdvihu.

Kinematika TP 

Široká řada pracovního příslušenství Volvo je dokonale 
přizpůsobena kinematice zdvihových ramen a ovládání 
lopaty, hydraulické soustavě i hnacímu ústrojí stroje a 
tím zvyšuje produktivitu.

Řada pracovního příslušenství 
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Uzávěrka předního i zadního diferenciálu  

Plně uzamykatelné uzávěrky diferenciálů, které se aktivují pomocí 
spínače, zajišťují rovnoměrné rozdělování výkonu předávaného 
všem čtyřem kolům, čímž omezují prokluz pneumatik a zvyšují 
účinnost přenosu hnací síly na měkkém podkladu.

Kolové nakladače Volvo L45H a L50H vám poskytují 
špičkový výkon bez ohledu na to, zda s nimi pracujete 
v nerovném terénu nebo na hladkém betonu.

Řízení  

Systém hydrostatického řízení, který je vybaven 
funkcí snímání zatížení, je zásobován objemovým 
čerpadlem s proměnným průtočným množstvím. 
Vynikající výkon systému řízení je zachován i při 
nízkých otáčkách motoru. Současně je snížena 
spotřeba paliva.

Kabina, která je vybavena 
certifikovanými ochrannými 
konstrukcemi ROPS/FOPS, 
se vyznačuje ergonomicky 
rozmístěnými ovládacími prvky, 
vynikajícím systémem regulace 
klimatu, dokonalým výhledem 
ve všech směrech a nízkými 
hladinami vnitřního hluku.

Společnost Volvo poskytuje 
vhodná řešení po celou dobu 
provozní životnosti vašeho 
stroje, čímž je umožněno snížení 
celkových provozních nákladů.

Ucelená řešení  

Konstrukce, která je zaměřená na 
snadný servis, umožňuje rychlé 
a provádění údržby, zejména díky 
plnému přístupu ke všem hlavním 
servisním bodům a místům 
vyžadujícím údržbu.

Přístup při údržbě

Kabina  

Vyvážená a kompaktní konstrukce 
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Odolné, výkonné a stabilní
Nakladače Volvo L45H a L50H jsou kompaktní a dobře vyvážené stroje, jejichž odolná konstrukce 
vám poskytne maximální výkon i na nejstísněnějších staveništích. Nejvyšší kvalitou se vyznačuje každá 
z mnoha součástí stroje.

Kloub řízení

Kloub řízení je konstruován tak, aby dokázal snášet velká vodorovná i 
svislá namáhání. Horní naklápěcí kluzné ložisko i dolní pevné kluzné 
ložisko mají velkou rozteč, čímž je dosaženo rozložení sil na větší 
ploše, díky kterému se prodlužuje životnost obou ložisek.

Stabilita tam, kde ji potřebujete

Dlouhý rozvor náprav, nízko umístěné těžiště a dobré rozložení 
hmotnosti zajišťují vynikající stabilitu stroje i na nerovném terénu. 

Konstrukce protizávaží

Nakloněná konstrukce protizávaží zajišťuje dosažitelnost velkých 
nájezdových úhlů stroje, zatímco kompaktní tvar těchto protizávaží 
zlepšuje ovladatelnost stroje ve stísněných prostorech. 

Příčné uložení motoru

Motor, kterým jsou nakladače Volvo L45H-L50H vybaveny, je 
namontován napříč. Toto uložení poskytuje výhody, jako například 
optimální rozložení hmotnosti stroje zvyšující jeho stabilitu při jízdě. 
Výkonný a úsporný motor zařazený v emisní třídě Stupeň IV také 
poskytuje vysoký točivý moment při nízkých otáčkách v kombinaci s 
nízkou spotřebou paliva. Uspořádání motoru napříč navíc usnadňuje 
přístup ke všem servisním bodům a hydraulickým čerpadlům, které 
jsou uspořádány na jedné straně motoru.
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Kolové nakladače Volvo L45H a L50H vám poskytují špičkový výkon bez ohledu na to, zda s nimi pracujete v nerovném terénu nebo na 
hladkém betonu. Se stroji Volvo zcela ovládnete staveniště.

Vyvážená a 
kompaktní konstrukce
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Vytvářejte vyšší přidanou 
hodnotu při svém podnikání 
Být zákazníkem společnosti Volvo znamená mít k dispozici kompletní nabídku služeb. Společnost Volvo vám může 

nabídnout dlouhodobé partnerství, pomůže ochránit vaše zisky a poskytne vám kompletní řadu zákaznických 

řešení s využitím vysoce kvalitních dílů dodaných odborníky, kteří svoji práci dělají s nadšením. Cílem společnosti 

Volvo je zvyšování kladné návratnosti vašich investic a maximální prodloužení doby provozuschopnosti.

Originální díly Volvo 

Pozornost, kterou věnujeme detailům, je tím, díky čemu vynikáme mezi 
ostatními. Tato osvědčená koncepce vytváří předpoklady pro výhodné 
investování do vašeho budoucího strojového parku. Součásti podstupují 
rozsáhlé zkoušky a schvalovací postupy, protože každá z nich je 
nepostradatelná pro zajištění provozuschopnosti a výkonu stroje. Budete-
li používat pouze originální díly Volvo, získáte jistotu, že váš stroj si zachová 
kvalitu, kterou jsou výrobky značky Volvo proslulé.

Servisní síť 

Abychom dokázali rychleji reagovat na vaše potřeby, disponujeme 
sítí servisních středisek Volvo, odkud vysíláme své výrobníky přímo na 
vaše pracoviště. Díky rozsáhlé infrastruktuře, která zahrnuje techniky, 
servisní dílny a prodejce, disponuje společnost Volvo všestrannou 
a rozsáhlou sítí, která vám dokáže poskytnout plnou podporu a 
bude přitom využívat jak znalost místních podmínek tak i zkušenosti 
získané v celosvětovém měřítku.

Ucelená řešení 

Společnost Volvo má pro vás vždy správné řešení. Proč byste nám tedy neměli svěřit starost o všechny vaše 
potřeby v průběhu celého cyklu provozní životnosti vašeho stroje? Protože nasloucháme vašim požadavkům, 
dokážeme snížit vaše celkové pořizovací a provozní náklady a zvýšit vaše výnosy.
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Nabídka servisních smluv CSA uzavíraných se zákazníky zahrnuje preventivní údržbu, celkové opravy i řadu služeb zaměřených na zamezení 
provozním prostojům. Společnost Volvo používá nejnovější technologie k tomu, aby sledovala provoz a stav strojů a mohla vám tak poskytovat 
doporučení zaměřená na zvýšení vaší ziskovosti. Jako zákazník s uzavřenou servisní smlouvou budete mít své náklady na servis a údržbu 
neustále pod kontrolou.

Servisní smlouvy 
uzavírané se zákazníky
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Konstrukce, která je zaměřená na snadný servis, umožňuje rychlé a provádění údržby, zejména díky plnému přístupu do motorového prostoru 
a k servisním bodům motoru. Díky tomu jsou servisní kontroly mimořádně rychlé a snadné. Servisní body (chladič, akumulátor, olejové, 
vzduchové a hydraulické filtry) i body pro rychlé vypouštění provozních kapalin jsou uspořádané pod kapotou motoru a přístupné ze země, čímž 
je umožněno rychlé a časově úsporné provádění kontrol v rámci údržby.

Přístup pro servis 
a údržbu
18



Kompaktní konstrukce snižuje 
časovou náročnost údržby
Volvo’s L45H and L50H are compact and well balanced machines whose solid design gives you 
the strongest performance in the tightest jobsites. Quality is built into every inch of the machines.

Bezúdržbová výkyvná zadní náprava  

Výkyvná zadní náprava je uložena na bezúdržbových zavěšených 
podpěrách. Její ložiska a pouzdra jsou opatřena náplní maziva pro 
celou dobu životnosti a chráněna osvědčenými těsněními, čímž je 
dosaženo zkrácení doby údržby o mnoho hodin a zvýšení provozního 
vytížení stroje.

Analytický software

Diagnostický analytický software vyvinutý společností Volvo 
maximalizuje provozní vytížení stroje. Software MATRIS analyzuje 
provozní data stroje a systém VCADS Pro dokáže na základě těchto 
analýz přizpůsobovat funkce stroje.

Vzduchový filtr motoru

Vzduchový filtr s dvojitou vložkou je umístěn v motorovém prostoru, 
čímž je zajištěna plná ochrana všech součástí motoru.

Seskupená mazací místa

Mazací místa jsou seskupena jak na ramenu nakladače, tak i na 
středovém kloubu, čímž je dosaženo dalšího usnadnění a urychlení 
údržby.
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Podrobné představení nakladačů 
Volvo L45H, L50H
Motor

Motor Volvo, který splňuje požadavky emisních norem Tier 4f /
Stage IV, je vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec o zdvihovém 
objemu 4 litry, který je vybaven systémem vstřikování common 
rail a recirkulací výfukových plynů s vnějším chlazením (EGR). 
Systém následné úpravy výfukových plynů zahrnuje oxidační 
katalyzátor určený pro vznětové motory (DOC), filtr pevných 
částic ve výfukových plynech (DPF) a funkci selektivní 
katalytické redukce (SCR).
Chladicí soustava zahrnuje vedle sebe uspořádané chladiče pro 
chladicí kapalinu motoru, hydraulický olej a plnicí vzduch.

L45H L50H
Motor Volvo D4J Volvo D4J
Max. výkon při ot/s 30 - 36,7 30 - 36,7

ot/min 1 800 - 2 200 1 800 - 2 200
SAE J1995, celkový kW / k 75 / 102 87 / 118
ISO 9249, SAE J1349, čistý kW / k 73 / 99 85 / 116
Max. točivý moment při ot/s 24,2 24,2

ot/min 1 450 1 450
SAE J1995, celkový Nm 425 490
ISO 9249, SAE J1349, 
čistý Nm 416 466

Ekonomický pracovní rozsah ot/s 20 - 30 20 - 30
ot/min 1 200 - 1 800 1 200 - 1 800

Zdvihový objem l 4 4
r/s 20 - 30 20 - 30

Displacement l 4 4
Hnací soustava

Hydrostatický převodovka umožňuje provádění změn 
rychlostních rozsahů bez přerušení přenosu tažné síly.
Maximální tažná síla je k dispozici při všech rychlostních 
rozsazích, a to bez ohledu na směr jízdy.
Funkce automatické regulace výkonu zabraňuje zastavování 
motoru v případě dodatečného odběru výkonu pracovní 
hydraulikou nebo přídavnými hydraulickými okruhy a chrání 
motor před přehřátím v případě přetížení.
Nápravy s plovoucími poloosami s planetovými koncovými 
převody a skříní nápravy tvořené ocelovým odlitkem.
Přední náprava pevná a zadní náprava je výkyvná, přičemž obě 
nápravy mají vlastní mazání.
Plně uzamykatelné uzávěrky diferenciálů na obou nápravách.

L45H L50H
Úhel výkyvu zadní nápravy ° ±12 ±12
Výkyv v místě kola mm 360 360
při rozchodu mm 1 730 1 730
Rychlosti pojezdu (vpřed / vzad)
Nízkorychlostní verze
1. rychlostní rozsah km/h 0 - 6 0 - 6
2. rychlostní rozsah km/h 0 - 20 0 - 20

Vysokorychlostní verze
Výkyv v místě kola mm 0 - 6 0 - 6
při rozchodu mm 0 - 30 0 - 30

Hydraulická soustava
Uzavřená centrální hydraulická soustava s funkcí snímání 
zatížení a regulačními ventily ovládanými pilotním okruhem.
Dodávka oleje:
Pístové axiální čerpadlo zajišťuje potřebný průtok oleje do 
pracovního hydraulického systému a do systému řízení. Funkce 
řízení má vždy prioritu.
Zubové čerpadlo zajišťuje průtok oleje do brzdového systému a 
do ventilátoru chlazení.
Ovládání systému:
Dvojčinný 3cestný hlavní ovládací ventil (na přání 4cestný ventil).
Funkce zdvihu má čtyři polohy: zdvih, výdrž (neutrální), spouštění 
a plovoucí polohu.
Systém obsahuje volitelné automatické zarážky koncových 
poloh výložníku s možností vypnutí nebo zapnutí a s možností 
nastavení do jakékoliv polohy v rozsahu zdvihu.
Funkce naklápění má tři polohy: zaklápění dozadu, výdrž 
(neutrální poloha) a vyklápění.
Standardní systém nastavování polohy lopaty umožňuje snadné 
přizpůsobování úhlu naklápění podle předem definované polohy.
Volitelně jsou k dispozici třetí a čtvrtá hydraulická funkce, 
které jsou určeny k ovládání neseného hydraulického nářadí 
(hydraulického upínacího zařízení Volvo, lopaty Hi-Tip, úhlového 
zametacího zařízení atd.)
Filtrace:
Plnoprůtoková filtrace s filtrační vložkou 10 mikronů (absolutní) 
v kombinovaném sacím / zpětném filtru.
Chlazení:
Termostaticky regulovaný průtok oleje do olejového chladiče 
(rychlé zahřívání, optimalizované chlazení).

L45H L50H
Pracovní tlak, max. Mpa 26 26
Průtok l/min 132 158
při otáčkách motoru ot/min 2 200 2 200

ot/s 36,7 36,7
Pracovní tlak pilotní soustavy Mpa 2,5 2,5

Pákový mechanismus
Dvojčinný válec pro ovládání všech funkcí  

L45H L50H

Kinematika

Paralelním 
přenos 

momentu síly 
(TP)

Paralelním 
přenos 

momentu síly 
(TP)

Válce zdvihu 2 2
Válce naklápění 1
Doba zvedání (s nákladem) s 4,8 4,7
Doba spouštění (bez nákladu) s 3,2 3,9
Doba vyklápění s 1,5 1,2
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Kabina
Kabina je testována a schválena podle norem ROPS (ISO 3471, 
SAEJ1040) a FOPS (ISO 3449)
Kabina splňuje požadavky normy ISO 6055 týkající se ochrany 
posádky shora v průmyslových vozidlech a SAE J386 týkající se 
zádržného systému pro posádku.
Sedadlo obsluhy je vybaveno nastavitelným odpružením a se 
samonavíjecím bezpečnostním pásem.
Čerstvý vzduch je před přivedením do kabiny filtrován 
prostřednictvím dvou velkých filtračních vložek, čímž je zajištěno 
rozvádění mimořádně čistého vzduchu v kabině.
Účinné větrání je zajištěno prostřednictvím 11 nastavení průtoku 
vzduchu nebo automatického režimu.
Výstupy vzduchu, které jsou umístěny u všech oken, umožňují 
rychlé odmlžování a odmrazování. 
Monitorovací systém Contronic poskytuje všechny důležité 
informace v jednom centrálním místě a všechny ovládací prvky 
stroje jsou uspořádány v zorném poli obsluhy.

Sound Level
L45H L50H

Hladina hluku v kabině podle ISO 6396: 
volitelně LpA dB(A) 70 70
volitelně (na přání) LpA dB(A) 68 68
Vnější hladina hluku podle ISO 6395:
volitelně LpA dB(A) 102 102

Servis / objemy provozních náplní
L45H L50H

Palivová nádrž l 150 150
Nádrž pro přísadu AdBlue l 20 20
Motorový olej l 14 14
Chladicí kapalina motoru l 20 20
Hydraulická nádrž l 95 95
Olej v převodovce l 1,2 1,2
Olej v přední nápravě l 17,5 17,5
Olej v zadní nápravě l 17,5 17,5

Řízení
Hydrostatické kloubové řízení s dvojčinnými válci a s funkcí 
snímání zatížení.
Dodávka oleje: Systém řízení přednostně zásobován axiálním 
pístovým čerpadlem s funkcí snímání zatížení a s proměnným 
průtočným množstvím.
Válce řízení: Dva dvojčinné válce. Elastické koncové dorazy.

L45H L50H
Válce řízení 2 2
Pracovní tlak Mpa 17,5 17,5
Maximální průtok l/min 70 70
Max. úhel výkyvu ° ±40 ±40

Brzdová soustava
Brzdová soustava vyhovuje požadavkům normy ISO 3450.
Jednookruhová provozní brzdová soustava zahrnuje hydraulicky 
ovládané, mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě.
Impulzní brzdový pedál poskytuje v první fázi funkci 
hydrostatického brzdění bez opotřebení, která umožňuje přesné 
přibližování; při dalším sešlápnutí tohoto pedálu přebírají 
provozní brzdy funkci konečného brzdění za účelem znehybnění 
stroje.
Parkovací brzda:  Mechanicky ovládaná suchá kotoučová brzda 
umístěná na vstupním hřídeli přední nápravy.

Elektrická soustava
Elektrický systém Contronic, který je vybaven centrální varovnou 
světelnou kontrolkou a bzučákem, poskytuje obsluze jasné a 
snadno srozumitelné informace.
LCD displej s hlavním a pomocným informačním polem 
poskytuje možnost několika jazykových nastavení.
Informace zobrazované na displeji se rozdělují do třech kategorií:
 - Průběžně zobrazované informace o provozních stavech,
 -  Požadavky na provádění kontrol (na základě hlášení o stavu 

vozidla a chybových hlášení)
 - Varovné informace (s upozorňujícími texty).
Dodatečné zvukové varování bzučákem.
Indikátory a aktivační světelné kontrolky pro různé ovládací a 
monitorovací funkce.
Ukazatele hladin v nádržích s přísadou Adblue® a palivem, 
tachometr, otáčkoměr motoru, ukazatel teploty chladicí kapaliny, 
ukazatel teploty převodového / hydraulického oleje.
Navigace v centrálním displeji přístrojového panelu je 
usnadněna pomocí klávesnice.
Tlačítka pro přímý přístup k informacím o motoru, převodovce, 
hydraulice, nápravách a brzdách, elektrické soustavě, stavu 
vozidla včetně hlášení, údržbě, nastaveních a pracovních cyklech.

L45H L50H
Napětí V 24 24
Akumulátory V 2x12 2x12
Kapacita akumulátorů Ah 2x100 2x100
Proud při protáčení studeného 
motoru, přibl. A 830 830

Jmenovitý výkon alternátoru W/A 3 080/110 3 080/110
Výkon spouštěče motoru kW / hp 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5
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Specifikace nakladače L45H
S kinematikou TP, 

držákem pracovního 
příslušenství TPV a 

pneumatikami 15.5-25

S kinematikou TP, 
držákem pracovního 
příslušenství TPZ a 

pneumatikami 15.5-25
B mm 5 320 5 325
C mm 2 650 2 650
D mm 395 395
F mm 2 950 2 950
G mm 1 000 1 000
J mm 3 430 3 430
K mm 3 685 3 685
O ° 55 55
P ° 45 45
R ° 45 45
S ° 75 75
U mm 255 255
X mm 1 750 1 750
Y mm 2 150 2 150
Z mm 3 445 3 360
a2 mm 4 745 4 745
a3 mm 2 555 2 555
a4 ° 40 40

S paletovacími vidlemi
Rychloupínač 

TPV

Rychloupínač 
TPV 

prodloužená 
ramena

Rychlopuínač 
příslušenství 

TPZ

Rychloupínač 
TPZ 

prodloužená 
ramena

Těžiště 500 mm
A mm 785 1 135 650 1 020
B mm 1 475 1 745 1 375 1 645
C mm 650 825 550 725
D mm 1 705 1 705 1 740 1 740
E mm 3 490 3 695 3 530 3 735
F mm 4 225 4 430 4 265 4 470
Statický klopný moment, plné zatočení (ISO 14397) kg 4 420 3 920 4 670 4 170
Pracovní zatížení podle EN 474-3, 60/80 % kg 2 650 / 3 530 2 350 / 3 130 2 800 / 3 730 2 500 / 3 330
Pracovní zatížení 80%, přepravní poloha, 40 stupňů a plné 
zatočení kg 4 000 - 4 000 -
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S kinematikou TP, rychloupínačem TPV 
a pneumatikami 15.5-25

Všeobecné  
použití

Lehké  
materiály

4-V-1
Vysoké 

vyklápění
Prodloužený 

výložník

Leichtgutschaufel Leichtgutschaufel

Objem, navršený m3 1,4 1,5 1,8 2,0 1,2 2,0 -
Hustota materiálu kg/m3 1 800 1 700 1 400 1 200 1 900 1 000 -300
Statický klopný moment v přímém směru  
(ISO 14397) kg 5 940 5 860 5 710 5 600 5 580 4 880 -

Statický klopný moment plné zatočení 40 ° 
(ISO 14397) kg 5 250 5 190 5 050 4 960 4 940 4 320 -640

Nosnost hydraulického zvedacího ústrojí, max. kN 70 69 68 66 67 58 -
Vylamovací síla kN 71 69 62 56 77 - -
A Celková délka mm 6 370 6 385 6 505 6 615 6 295 6 955 -
L Výška zdvihu, max. mm 4 740 4 790 4 810 4 940 4 815 5 695 200
V Šířka lopaty mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -
a1 Vnější poloměr otáčení mm 10 310 10 320 10 390 10 460 10 305 10 675 -
T Hloubkový dosah mm 85 85 85 85 120 95 -
H Vyklápěcí výška 45° mm 2 800 2 780 2 690 2 610 2 790 4 230 200
M Dosah při max. výšce mm 940 960 1 040 1 115 830 1 500 170
N Dosah, max. mm 1 770 1 785 1 860 1 935 1 650 2 685 270
Provozní hmotnost kg 8 770 8 790 8 800 8 830 8 990 9 230 -

S kinemtikou TP, rychloupínačem TPZ 
a pneumatikami 15.5-25

Všeobecné  
použití

Lehké  
materiály

4-V-1
Vysoké 

vyklápění
Prodloužený 

výložník

Leichtgutschaufel Leichtgutschaufel

Objem, navršený m3 1,4 1,6 1,8 2,0 1,3 2,0 -
Hustota materiálu kg/m3 1 900 1 600 1 400 1 300 1 900 1 100 -300
Statický klopný moment v přímém směru  
(ISO 14397) kg 6 220 6 120 6 020 5 890 6 050 5 260 -

Statický klopný moment plné zatočení 40 ° 
(ISO 14397) kg 5 500 5 420 5 330 5 210 5 350 4 650 -640

Nosnost hydraulického zvedacího ústrojí, max. kN 74 73 71 70 72 62 -
Vylamovací síla kN 66 61 56 50 65 - -
A Celková délka mm 6 260 6 335 6 415 6 525 6 270 6 825 -
L Výška zdvihu, max. mm 4 680 4 750 4 820 4 890 4 730 5 610 200
V Šířka lopaty mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -
a1 Vnější poloměr otáčení mm 10 125 10 165 10 210 10 275 10 165 10 590 -
T Hloubkový dosah mm 90 90 90 90 45 80 -
H Vyklápěcí výška 45° mm 2 875 2 815 2 755 2 675 2 865 4 140 200
M Dosah při max. výšce mm 860 900 955 1 030 850 1 370 170
N Dosah, max. mm 1 685 1 725 1 780 1 855 1 670 2 540 240
Provozní hmotnost kg 8 670 8 710 8 700 8 730 8 920 9 120 -
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Specifikace nakladače L50H
S kinematikou TP,  

rychloupínačem TPV  
a pneumatikami 17.5-25

B mm 5 380
C mm 2 650
D mm 435
F mm 2 980
G mm 1 000
J mm 3 525
K mm 3 780
O ° 54
P ° 45
R ° 44
S ° 76
U mm 255
X mm 1 730
Y mm 2 190
Z mm 3 535
a2 mm 4 760
a3 mm 2 540
a4 ° 40

S paletovacími vidlemi Rychloupínač TPV
Rychloupínač TPV 

prodloužená ramena

Těžiště 500 mm
A mm 800 1 060
B mm 1 505 1 705
C mm 655 785
D mm 1 745 1 745
E mm 3 585 3 735
F mm 4 320 4 470
Statický klopný moment, plné zatočení (ISO 14397) kg 4 810 4 410
Pracovní zatížení podle EN 474-3, 60/80 % kg 2 880 / 3 840 2 640 / 3 520
Pracovní zatížení 80%, přepravní poloha, 40 stupňů a plné 
zatočení kg 4 000 -
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S pákovým mechanismem TP,  
držákem pracovního příslušenství TPV 
a pneumatikami 17.5-25 

Všeobecné  
použití

Lehké  
materiály

4-V-1
Vysoké 

vyklápění
Prodloužený 

výložník

Leichtgutschaufel Leichtgutschaufel

Objem, navršený m3 1,5 1,6 1,8 2,0 1,4 2,3 -
Hustota materiálu kg/m3 1 900 1 700 1 500 1 300 1 900 1 000 -250
Statický klopný moment v přímém směru  
(ISO 14397) kg 6 560 6 510 6 400 6 290 6 080 5 550 -

Statický klopný moment plné zatočení 40 ° 
(ISO 14397) kg 5 810 5 750 5 670 5 570 5 390 4 910 -510

Nosnost hydraulického zvedacího ústrojí, max. kN 87 86 85 83 82 73 -
Vylamovací síla kN 72 69 64 58 65 - -
A Celková délka mm 6 460 6 495 6 580 6 690 6 560 7 030 -
L Výška zdvihu, max. mm 4 880 4 900 4 980 5 235 4 905 5 915 150
V Šířka lopaty mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -
a1 Vnější poloměr otáčení mm 10 360 10 385 10 435 10 505 10 475 10 740 -
T Hloubkový dosah mm 95 95 95 95 130 105 -
H Vyklápěcí výška 45° mm 2 865 2 845 2 775 2 695 2 745 4 330 -
M Dosah při max. výšce mm 965 1 000 1 040 1 115 965 1 505 130
N Dosah, max. mm 1 810 1 830 1 890 1 970 1 810 2 710 200
Provozní hmotnost kg 9 480 9 500 9 490 9 520 9 740 9 960 -
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Vybavení
STANDARDNÍ VYBAVENÍ

L45H L50H
Servis
Standardní sada nářadí • •
Ventily pro vypouštění motorového oleje, hydraulického 
oleje a chladicí kapaliny • •
Kanály pro zkoušení hydraulického tlaku s rychlospojkami • •

Motor
Vzduchový filtr suchého typu • •
Třístupňový vzduchový filtr, předřazený čistič, primární a 
sekundární filtr • •
Příprava pro montáž předřazeného čističe • •
Předehřev nasávaného vzduchu • •
Sada chladičů uspořádaných vedle sebe (v jedné rovině) • •
Sledování hladiny chladicí kapaliny • •
Filtrační sítka v otvorech pro přívod vzduchu • •
Hrubý palivový filtr s odlučovačem vody • •
Zachycování oleje na výdechu klikové skříně • •
Systém dodatečných úpravy výfukových plynů • •
Odvětrávání tepla od výfuku • •

Elektrická soustava
Elektrická soustava 24 V (2 X 12V bezúdržbové 
akumulátory) • •
Akumulátory jsou chráněny uzamykatelnou kapotou motoru • •
Elektronický odpojovací spínač akumulátorů • •
Alternátor 110 A/ 3 080 W • •
Elektrická houkačka • •

Osvětlení
Hlavní světlomety (halogenové) s funkcí dálkových / 
tlumených / asymetrických světel • •
Pracovní světlomety, halogenové (2 vpředu / 2 vzadu) • •
Parkovací světla • •
Koncová světla • •
Brzdová světla • •
Směrová světla • •
Výstražná funkce směrových světel • •
Zpětná světla • •
Osvětlení kabiny • •

Přístrojové vybavení a ovládací prvky
Zásuvka pro příslušenství 24 V • •
Spínač výstražné funkce směrových světel • •
Bezpečný rozjezd • •

Elektronický informační systém
Displej systému Contronic s klávesnicí • •
Sledování hladiny paliva, spotřeby paliva, spotřeby 
přísady AdBlue, teplot a tlaků (motoru, okolního prostředí, 
převodovky, hydrauliky, brzd a řízení)

• •

Symboly osvětlené pomocí LED jsou k dispozici pro 
směrová světla, pracovní a přepravní světla, otočný 
maják, parkovací brzdu, tlak motorového oleje, nabíjení 
akumulátorů, uzávěrku diferenciálu, systém odpružení 
výložníku, varování při spotřebování přísady AdBlue, funkci 
regenerace a vysokou teplotu výfukových plynů

• •

Hnací soustava
Hydrostatický pohon • •
Impulzní brzdový pedál (hydrostatické brzdění bez 
opotřebení předcházející aktivaci provozních brzd) • •
Mokré kotoučové provozní brzdy, hydraulicky ovládané • •
Suchá kotoučová parkovací brzda • •
Plně uzamykatelné uzávěrky diferenciálů obou náprav 
nastavované obsluhou • •

Hydraulická soustava
Hydraulická soustava s funkcí snímání zatížení • •
Hlavní ovládací ventil pro rozdělování průtoku, třícestný systém • •
Objemové pístové čerpadlo s proměnným průtočným 
množstvím pro pracovní hydrauliku a řízení • •
Zubové čerpadlo pro brzdovou soustavu a ventilátor chlazení • •
3. hydraulický okruh • •
Systém nastavování polohy lopaty • •
Stavoznak hydraulického oleje • •
Termostaticky regulovaný průtok oleje do olejového 
chladiče (rychlé zahřívání, optimalizované chlazení) • •

Kabina, vnější část
Kabina s ochrannými konstrukcemi ROPS/FOPS • •
Odpružení kabiny • •
Společný klíček pro zamykání dveří a spouštění motoru • •
Uzamykatelné dveře • •
Dorazy dveří • •
Celoobvodové prosklení pomocí tónovaných 
bezpečnostních skel • •
Posuvné okno na pravé straně • •
Dvoustupňová filtrace přiváděného vzduchu pomocí 
velkých, snadno vyměnitelných filtračních vložek • •
Vnější zpětná zrcátka (pravé/levé) • •
Stěrač okna (přední/zadní) • •
Ostřikovač okna (přední/zadní) • •

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
L45H L50H

Motor
Ručně plyn • •
Automatické vypínání motoru • •
Předřazený čistič tubodmychadla II • •
Předčistič vzduchu, s olejovou náplní • •
Otáčky ventilátoru, vysoká okolní teplota • •
Ventilátor chlazení se zpětným chodem • •
Ohřívač bloku motoru, 120 V / 230 V • •
Předehřívač paliva • •

Jiné pracovní příslušenství
Drapáky na kulatinu • •
Vidlice • •
Rameno pro manipulaci s materiálem • •

Elektrická výbava
Sklopný výstražný majáček • •
Příprava pro magnetický výstražný majáček • •
Magnetický výstražný majáček • •
Výstražný zvukový signál při couvání • •
Výstražný zvukový signál při couvání, přepínatelný • •
Výstražný zvukový signál při couvání, přepínatelný na 
optický • •
Kamera pro výhled dozadu, včetně barevného monitoru • •
Pracovní LED světla na kabině, 2 v   předu / 2 vzadu • •
Pracovní LED světla na kabině, 4 vpředu / 4 vzadu • •
Přídavná LED pracovní světla, 2 vpředu / 1 vzadu • •
Světlomety v poloze zvýšené o 350 mm • •
Šířka osvětlení pro jízdu po silničních komunikacích 2,5 m • •
Elektrická zásuvka 12 V • •
Zařízení proti krádeži • •
Systém Care Track GSM • •
Systém Care Track Satellite • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
L45H L50H

Kabina, interiér
Protihluková vnitřní izolace • •
Podlahová rohož • •
Nastavitelný sloupek řízení • •
Levá a pravá loketní opěrka • •
Sedadlo posádky nastavitelné ve 4 směrech • •
Samonavíjecí bezpečnostní pás • •
Sluneční clona • •
Vnitřní zpětná zrcátka • •
Klimatizace • •
Automatická regulace teploty • •
Několik výstupů vzduchu v přední i zadní části kabiny, 
které umožňují vynikající regulaci klimatu společně s 
odmlžováním a odmrazováním skel

• •

Osvětlení interiéru • •
Háček na pracovní oděv • •
Držák nápojů • •
Odkládací schránka v kabině • •
Elektrická zásuvka 24 V • •
Nouzové kladívko • •

Pracovní výbava
Automatické zařízení pro nastavování polohy lopaty • •
Hydraulický držák umožňující rychlou výměnu pracovního 
příslušenství • •

Vnější výbava
Blatníky (přední/zadní) • •
Uzamykatelná kapota motoru • •
Uzamykatelné víčko palivové nádrže • •
Uzamykatelné víčko nádrže pro přísadu AdBlue • •
Svislý výfuk • •
Rám, blokovací zámek natáčení • •
Tažné zařízení • •
Zvedací oka a uvazovací body • •

Úřední schválení
Stroj vyhovuje evropské směrnici EU 2006/42/ES • •
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) vyhovuje směrnici 
EU 2014/30/ES • •
Emise hluku do okolí vyhovují směrnici 2000/14/ES • •
Zatížení, které způsobí převrácení, a užitečné zatížení 
vyhovují normě ISO 14397-1 • •
Konstrukce ROPS podle normy ISO 3471 • •
Konstrukce FOPS podle normy ISO 3449 • •
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Ne všechny výrobky jsou dostupné na všech trzích. Vzhledem k neustálému zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo na změnu ve specifi kacích a konstrukci bez 
předchozího upozornění.
Na ilustracích nemusí být vždy zobrazena standardní verze stroje.

MOŽNOSTI PŘÍDAVNÉHO VYBAVENÍ VOLVO

Systém odpružení výložníku Komfortní ovládání řízení Ventilátor chlazení se zpětným chodem

3. a 4. hydraulické funkce
Přídavné vytápění kabiny  
a motorového prostoru Centrální mazací systém

VOLITELNÉ VYBAVENÍt
L45H L50H

Hnací soustava
Ručně ovládaná krokovací funkce • •
Verze 20 km/h • •
Verze 30 km/h • •

Ostatní
Prodloužený výložník • •
Příprava k instalaci registrační značky • •
Boční obrysová světla • •
Výstražný trojúhelník SMV • •
Zásuvka pro přívěs • •
Barevná úroveň 1 (žluté díly) • •
Barevná úroveň 1+2 • •

Kola/pneumatiky
440/80R24 • •
500/70R24 • •
540/65R24 •
15.5R25 • •
17.5R25 • •
550/65R25 • •
600/55-26.5 • •

Ochranné vybavení
Zástěrky pro přední blatníky • •
Rozšířené zástěrky pro blatníky • •
Blatníky rozšířené o 75 mm • •
Spodní kryty, přední/zadní • •
Ochranné kryty koncových světel • •
Ochranné kryty světlometů • •
Ochranné kryty pracovních světel, přední/zadní • •
Ochranný kryt zadního skla • •
Ochranný kryt předního skla • •
Ochranný kryt kapoty motoru • •

Pracovní příslušenství / Lopaty
Rovné, se zuby a se šroubovaným řezným břitem • •
Vysokovýklopné • •
Pro lehké materiály • •
Lopaty s přidržovačem • •

VOLITELNÉ VYBAVENÍt
L45H L50H

Kabina
Celoprosklené dveře • •
Dveře s posuvným oknem • •
Výklopné pravé okno • •
Dělené dveře (dveře s výklopným oknem) • •
Vyhřívaná zpětná zrcátka • •
Sedadlo s tkaninovým potahem, vzduchovým odpružením 
a vyhříváním • •
Sedadlo s mechanickým odpružením • •
Bezpečnostní pás 3“ • •
Varování při nezapnutém bezpečnostním pásu • •
Komfortní ovládání řízení (CDC) • •
Příprava pro rádio 12 V • •
Rádio • •
Ovládání pomocí pákového ovladače, včetně režimů F/R/N, 
řazení nahoru / dolů, uzávěrky diferenciálu a 3. hydraulické funkce • •
Ovládání pomocí multifunkční páky, včetně režimů F/R/N, 
řazení nahoru / dolů, uzávěrky diferenciálu, houkačky a 3. 
hydraulické funkce

• •

Ovládání pomocí multifunkční páky, včetně režimů F/R/N, 
řazení nahoru / dolů, uzávěrky diferenciálu, houkačky a 3.  
a 4. hydraulické funkce

• •

Vytápění kabiny řízené časovým spínačem (přerušované vytápění) • •
Přídavné vytápění kabiny a motorového prostoru • •

Hydraulická soustava
Hydraulický minerální olej VG46 HV • •
Hydraulický minerální olej VG32 HV • •
Hydraulický minerální olej VG68 HV • •
Hydraulický biosyntetický olej VG46 • •
Systém odpružení výložníku • •
Koncová poloha výložníku • •
Bezpečnostní ventil pro válec zdvihu • •
Ovládání naklápění • •
Mechanický omezovač rychlosti naklápění • •
Bezpečnostní ventil pro válec naklápění • •
4. funkce • •
Hydr. spojky • •
Vysoký průtok (125 l/min) •
Vysoký průtok (140 l/min) •
Zpětné vedení pomocných hydraulických okruhů (s filtrem) • •
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