HJULLASTARE
FÖR BERGHANTERING
L260H, L350H

Välkommen
till vår värld
Välkommen till en värld av branschledande maskiner.
En värld där kreativitet, hårt arbete och teknologisk innovation
kommer att leda vägen mot utveckling av en framtid som är
renare, smartare och mer uppkopplad.
En värld som stöds av Volvokoncernens bestående värderingar.
En värld av stabilitet, hållbarhet och innovation.
En värld där vi sätter våra kunder i centrum.
Välkommen till Volvo Construction Equipments värld
– vi tror att du kommer gilla den.

Arbeta hårdare,
arbeta smartare
I över 180 år har Volvo varit pionjär inom design och
tillverkning av maskiner som sätter standarden för effektivitet,
prestanda och drifttid. Med vårt utbud av grävmaskiner,
hjullastare och dumprar är det ingen annan som lever upp till
vårt rykte för utmärkt ingenjörskonst. Det innebär att vi kan
erbjuda dig en heltäckande maskinparkslösning oavsett din
verksamhet eller ditt användningsområde.
Med utgångspunkt från vårt stolta arv fortsätter Volvo Concept
Lab att skapa revolutionerande idéer och innovativa koncept
för att se till att vi kan erbjuda våra kunder maskiner som
arbetar hårdare och smartare under en lång tid framöver.

2

Tjänster för
bränsleekonomi

Produktivitetstjänster

Säkerhetstjänster

Finansiella
tjänster

Tjänster för
minimalt stillestånd

Uthyrningstjänster

Volvo
Redskap

Volvo
originaldelar

Renoveringstjänster

Lösningar för dig
Våra branschledande maskiner är bara början på din relation
med Volvo. Som din partner har vi utvecklat ett omfattande
utbud av lösningar för att hjälpa dig att förbättra drifttiden,
öka produktiviteten och minska kostnaderna.
Utformad för din verksamhet
Vår produkt- och tjänsteportfölj som består av nio delar,
kompletterar maskinens prestanda och ökar din lönsamhet.
För att uttrycka det enkelt erbjuder vi bland de bästa
garantierna och teknologiska lösningarna i branschen idag.
Till hands när du behöver oss
Oavsett om du köper nytt eller begagnat har du
tillgång till support dygnet runt via ett globalt nätverk
av återförsäljare och tekniker, inklusive maskinövervakning
och reservdelstillgänglighet i världsklass.
Det är basen för Volvo Services hela verksamhet,
och du kan vara säker på att vi tar hand om dig från start.

BUILDING TOMORROW
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Det perfekta paketet
Byggd för jobbet
Specialiserade uppgifter kräver specialiserad utrustning. Därför erbjuder Volvo
hjullastare konfigurerade för att uppfylla de unika förutsättningarna i en mängd
applikationer. Våra applikationsspecifika hjullastare är konstruerade och byggda
för att du ska kunna uppnå oslagbara resultat utifrån de unika kraven i det segment
du är verksam.
Rätt extrautrustning, däck och redskap säkerställer sammantaget att våra
specialanpassade hjullastare ger bästa säkerhet och prestanda. Som med alla
Volvoprodukter kan du lita på att du får full support och uppbackning från din
Volvoåterförsäljare, såväl som Volvolösningar på eftermarknaden, under maskinens
hela livslängd.
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Redo för jobb
Vi presenterar Volvos lastare för berghantering
Volvos lastare har byggts för att ta sig an krävande applikationer inom berghantering,
utformade för att åstadkomma optimala resultat i de vidsträckta, dammiga och ofta
varma miljöer som dessa maskiner arbetar i. Berglastarna från Volvo uppfyller de
strängaste säkerhetsstandarderna och ger den stabilitet, hållfasthet och dragkraft med
de hållbara däck som krävs för maximal produktivitet och effektivitet i berghantering.
Precis som alla Volvomaskiner har berglastarna L260H och L350H förarkomfort och
drifttid på högsta nivå samt en oöverträffad bränsleeffektivitet.
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Bergsäker
En berglastare från Volvo är rakt igenom konstruerad för att vara den perfekta partnern
när du arbetar i krävande miljöer. Från länkage och hytt, till däck och skopor, detta är
en maskin byggd för att leverera enastående produktivitet, skopa efter skopa.

Byggd för produktivitet
Varje detalj i konstruktionen hos en Volvolastare är inriktad på att leverera maximal produktivitet, vilket hjälper dig fylla skopan så
snabbt och effektivt som möjligt. Optimerad viktfördelning ger oöverträffad maskinstabilitet i kombination med det extremt starka
Z-länksystemet för enastående brytkraft. Vid inträngning i berghögen underlättar den suveräna dragkraftskontrollen genom att
minimera hjulspinnet och minska däckslitaget.

Passar perfekt
Volvos redskap garanterar att du uppnår de överlägsna
nivåerna av produktivitet, bränsleeffektivitet och drifttid som
din Volvomaskin kan leverera. Vårt utbud av bergskopor passar
din Volvo berglastare perfekt, med hög fyllnadsfaktor för
snabba cykeltider och maximal produktivitet. De redan hållbara
skoporna kan utrustas med en rad slitdelar för att ytterligare öka
livslängden.
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Fortsätt rulla
Välj mellan L4- eller L5-däck som båda ger optimal beständighet
mot värme och skärskador. När du kör långa sträckor erbjuder
det lättare L4-däcket förbättrad maskinbalans och lägre
maskinvikt vilket ger mindre bränsleförbrukning och snabbare
cykeltider. Tillvalet förlängd lyftarm håller dina däck på säkert
avstånd från materialet, vilket minimerar exponeringen för
skärande stenar och minskar däckslitaget. Kontakta din
återförsäljare för att ta få veta mer om däckkedjor.

Förarens val
Kliv in i branschens bekvämaste hytt, med god sikt i alla
riktningar, intuitiva kontroller, låg ljudnivå och Volvos exklusiva
hyttfiltreringssystem som cirkulerar 90 % av hyttens luft genom
huvudfiltret. Lastarmsfjädringen absorberar stötar och minskar
maskinens studsande, medan Comfort Drive Control låter
föraren styra maskinen med en enda spak.

Load Assist-appar
Optimera lastcyklerna med Load Assist, som är baserad på Volvo
Co-Pilot – den revolutionerande displayen i hytten. Få tillgång
till en uppsättning smarta appar, inklusive vågsystem (OBW),
förarcoaching, karta och däcktrycksövervakningssystem, som
ökar effektiviteten i din verksamhet.
Slitstark design
I en miljö där maskintillgänglighet är avgörande är Volvos berglastare konstruerade för att fortsätta arbeta hårdare och längre.
Väl skyddade komponenter, inklusive tappar med dubbel tätning, håller maskinens drifttid på en hög nivå i kombination med
underhållsfria komponenter och service som är enkel att utföra. Nya och förbättrade Volvo tandsystem ökar tändernas livslängd med
20 % och det nya låssystemet möjliggör byte av tänder utan något speciellt verktyg.
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Ultimata prestanda
för berghantering
Load Assist-appar, drivna
av Volvo Co-pilot (tillval)

Centralsmörjningssystem

Förlängd lyftarm (tillval)

Z-lyftarm med dubbel
tätning på varje tapp

Matchade bergskopor,
kompletta med hållbara
slitdelar och Volvo tandsystem

Optimerad viktfördelning
för oöverträffad stabilitet
Lastarmsfjädring
Specialdäck
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Volvo exklusiva
hyttfiltreringssystem

Comfort Drive Control, spakstyrning

Bakåtriktad kamera
och backradar (tillval)

Reversibel kylfläkt

Skydd på
belysning
(tillval)

Kraftfull Volvo-motor
med dragkraftskontroll

Differentialspärr: 100 % fram,
tillval limited slip bak (L260H)

OptiShift, med momentomvandlare
med lock-up och Reverse By Braking
(L260H), momentomvandlare med
lock-up (L350H)
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Skräddarsydda skopor
Vårt omfattande redskapssortiment är specialbyggt för att fungera i harmoni med
din Volvo, och bidra till maximal produktivitet och effektivitet. Vårt sortiment av
bergskopor är optimerade för primär lastning av sprängsten eller relativt löst material
och kan kompletteras med en rad kraftiga slitdelar och tänder.
Mer information hittar du i redskapsbroschyren eller i redskapsväljaren, som finns för iOS i App Store respektive för Android i Play Butik och China Android Store.

Bergskopa, trubbspets

Rak bergskopa

Optimerad för lastning av sprängsten och relativt löst material.

Med högre brytkraft och ökad tipphöjd jämfört med den
trubbspetsvarianten.

Sidtippande bergskopa
Utformad för tippning i sidled i trånga utrymmen, till exempel i
tunnlar.

Specialbyggda redskap
När verksamheten kräver en unik redskapskonstruktion kan ett specialbyggt redskap vara svaret. Få support och personlig
rådgivning från din Volvoåterförsäljare och vår interna redskapsspecialist, som hjälper dig att definiera rätt redskapsspecifikation för
dina behov.
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Slitdelar
Utöka serviceintervallen upp till fem gånger tack vare det extra skydd skopan får.

Invändigt slitskydd

Bultmonterade sparskär

Hörnsköldar

8 mm tjock plåt skyddar skopkorgen

Skyddar skopans skär

Skydda kanten på botten/sidoplåten

Sidosköldar

Chocky bars

Skydda kantstålet

Ytterligare skydd på ovansidan
av kantstålen

Kickers

Skydda däcken genom att skjuta sten
åt sidan

Volvo tandsystem
Kompromissa inte. Välj Volvo tandsystem – det bästa valet för Volvo-skopor.
Tandhållaren och tanden är specifikt matchade till din Volvo-maskins storlek och
modell, vilket bidrar till bästa prestanda, brytkraft och drifttid.



Mindre skopslitage



Högre skopfyllnad



Utmärkt inträngningsförmåga



Längre bytesintervall

Snabb och enkel installation: bara placera,


tryck och klick. Endast fyrkantigt dragskaft krävs.
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Konfigurerad för framgång
Dra nytta av alla egenskaper och funktioner hos en vanlig Volvohjullastare,
kombinerat med den specialutrustning som behövs för att lyckas inom
berghantering. Utöver berghanteringspaketet finns det ett antal andra tillval vi kan
erbjuda som hjälper dig uppnå optimala resultat i applikationer med berghantering.
•

Ingår i berghanteringspaketet

•*

Ingår i maskinens standardkonfiguration

o

Extrautrustning

Beroende på land kan en del av nedanstående extrautrustning ingå i maskinens standardkonfiguration.
Beroende på land kan en del av nedanstående utrustning i maskinens standardkonfiguration vara tillval.

VOLVO BERGLASTARE
L260H

L350H

Lastarmsfjädring (BSS)

•

•

Spakstyrning (CDC)

•

•*

Centralsmörjning

•

•

Skyddsgaller för strålkastare

o

o

Skyddsgaller för bakljusen, extra kraftiga

o

o

Förlängd lyftarm

o

o

Load Assist, med vågsystem (OBW)

o

o

Backradar

o

o

Bakåtriktad kamera

o

o

Luftförrenare, cyklontyp

o

o

Luftförrenare, turbo II-typ

o

o

Reversibel kylfläkt

•*

o

o

o

Paket för LED-arbetsbelysning
Kontakta din Volvoåterförsäljare för information
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Specifikationer

Skopa

L260H

L260H
förlängd lyftarm

L350H

L350H
förlängd lyftarm*

6 m³ SPN
RO P T SEG

5,5 m³ STE
RO P T SEG

6.9 m³ SPN
RO P T SEG

6,5 m³ STE
RO P T SEG

Däck

29,5R25 L5

875/65R33 L5

Volym rågad, ISO/SAE

m³

6

5,5

6,9

Volym vid 110 % fyllnadsfaktor

m³

6,6

6,1

7,6

6,5
7,2

Statisk tipplast rak maskin

kg

25 910

23 530

37 950

36 860

svängd 35°

kg

22 940

20 820

33 730

32 740

fullt svängd

kg

22 600

20 520

33 250

32 270

Brytkraft

kN

253

289

360

429

A

mm

9 990

9 870

11 580

11 490

B

mm

7 590

7 860

9 130

9 560

C

mm

3 800

3 800

4 300

4 300

D

mm

560

560

540

540

E

mm

2 190

1 890

2 120

1 740

F

mm

3 750

3 750

4 170

4 180

G

mm

2 134

2 133

2 135

2 134

H**

mm

2 910

3 490

3 370

4 180

J

mm

4 340

4 710

4 910

5 390

K

mm

4 660

5 020

5 330

5 800

L

mm

6 560

6 860

7 300

7 730

M**

mm

2 040

1 640

2 170

1 800

N**

mm

2 520

2 620

2 940

3 030

O

°

62

57

60

58

Pmax.

°

44

47

46

46

R

°

41

43

45

45

R₁

°

46

50

48

50

S

°

75

81

66

72

T

mm

132

185

139

136

U

mm

500

590

610

740

V

mm

3 650

3 650

4 110

3 970

X

mm

2 400

2 400

2 720

2 720

Y

mm

3 210

3 210

3 630

3 630

Z

mm

3 880

4 270

4 460

4 880

a₁

mm

16 620

16 600

18 740

18 680

a₂

mm

7 280

7 280

8 240

8 240

a₃

mm

4 080

4 080

4 610

4 610

a₄

°

37

37

37

37

kg

35 090

35 070

51 470

52 440

Maskinvikt
* Beräknad med extra motvikt

** Mätt till spetsen på skopans tänder. Tipphöjd till skopkant mätt i 45° tippvinkel. Obs: Detta gäller endast Volvo originaltillbehör.
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Mer än maskiner
Att konstruera maskiner som levererar enastående resultat är bara början på hur
vi kan hjälpa din verksamhet. Som din partner finns vi till hands för att hjälpa dig
med varje aspekt av din Volvomaskin: hur du använder den, underhåller den, betalar
för den och till och med hur du säljer den. Vår tjänsteportfölj är ett komplement till
maskinens prestanda och ger fart åt din lönsamhet.
Volvos certifierade renoveringsprogram

Volvosimulatorer

Varför byta när du kan renovera? Nu kan du ge din hårt
arbetande hjullastare det lyft den behöver, och samtidigt vara
aktsam om både din ekonomi och miljön. Volvos certifierade
renoveringsprogram optimerar din budget och det långsiktiga
värdet på din investering genom att återställa skicket på din
befintliga tillgång.

Med Volvosimulatorer kan hjullastarförare utveckla sina
färdigheter utan att utsätta vare sig arbetskamrater eller
maskiner för risker. Förarna kan träna på specifika scenarier
relaterade till timmerapplikationer, till exempel lastning och
lossning av timmerbilar med hjälp av timmergripar, vilket ger
en säkrare och mer produktiv arbetsplats när förarna sedan
återvänder till verkliga arbetsförhållanden.

Förarutbildning
Pålitliga och effektiva maskiner spelar en viktig roll för att
reducera kostnader och samtidigt öka produktiviteten och
säkerheten, men det är förarens prestation som gör den stora
skillnaden. Med en rad utbildningsinitiativ vill vi hjälpa förare
utnyttja den fulla kapaciteten hos deras Volvohjullastare.
Volvo originaldelar
Bibehåll hög produktivitet och lång drifttid med vårt utbud av
lagerförda, testade och godkända delar – med Volvos garanti
i ryggen. Bara med Volvo originaldelar kan du skydda din
investering, förlänga maskinens livslängd och få långsiktigt
hållbar prestanda.
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Volvo Active Care
Maximera maskinens drifttid och minska
reparationskostnaderna med Volvo Active Care. Utnyttja
CareTrack-data, den intelligenta tjänsten som låter dig övervaka
maskinen dygnet runt, såväl som kundrapporter, så att du kan
vidta förutseende och förebyggande underhållsåtgärder.
Underhålls- och reparationsavtal
Håll schemat med planerad service, och skydda din investering
med en mängd flexibla underhålls- och reparationsalternativ.

En kapabel familj
Utöver hjullastare kan Volvo stolt erbjuda en omfattande portfölj med lösningar för
stenbrotts-, gruvdrifts- och krossindustrin. Genomgående för vårt maskinutbud
är att vi månar om att producera maskiner som ger enastående resultat inom
berghanteringsapplikationer.
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