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Daha sıkı, 
daha akıllı çalışma
Volvo, 180 yılı aşkın bir süredir verimlilik, performans ve 

çalışma süresi için standardı belirleyen makinelerin tasarım 
ve üretiminde öncü olmuştur. Ekskavatörler, tekerlekli 

yükleyiciler ve çekiçler ürün yelpazemiz genelinde, mühendislik 
mükemmelliği konusundaki itibarımız rakipsizdir, bu da ne olursa 

olsun, çalışmanız veya uygulamanız ne olursa olsun, başarılı 
olmanıza yardımcı olmak için tam bir filo çözümü sağlayabiliriz.

Gururlu geçmişimizi temel alan Volvo Concept Lab, müşterilere 
geleceğe daha sıkı ve daha akıllı çalışan makineler sunmak için 

en yeni fikirler ve yenilikçi konseptler oluşturmaya devam ediyor.

Dünyamıza  
hoş geldiniz

Endüstri lideri makine dünyasına hoş geldiniz. 
Hayal gücünün, sıkı çalışmanın ve teknolojik yeniliğin, 

daha temiz, daha akıllı ve daha bağlantılı olan bir 
gelecek geliştirmeye öncülük edeceği bir dünya. 

Volvo Group'un kalıcı değerleriyle desteklenen bir 
dünya. Bir istikrar, sürdürülebilirlik ve inovasyon dünyası. 

Müşterilerimizin kalbine yerleştirdiğimiz bir dünya.

Volvo Construction Equipment dünyasına Hoş Geldiniz – 
seveceğinizi düşünüyoruz.



3

Sizin için çözümler
Endüstri lideri makinelerimiz, Volvo ile olan ilişkinizin yalnızca 

başlangıcıdır. Ortağınız olarak, çalışma süresini iyileştirmenize, 
üretkenliği artırmanıza ve maliyetleri düşürmenize yardımcı 

olacak geniş kapsamlı ek çözümler geliştirdik.

İşiniz için tasarlandı

Dokuz blok boyunca yapılandırılmış ürün ve 
hizmet portföyümüz, makinenizin performansını 

tamamlamak ve karlılığınızı artırmak için tasarlanmıştır. 
Basitçe söylemek gerekirse, bugün sektördeki en  
iyi garantileri ve teknolojik çözümleri sunuyoruz.

İhtiyaç duyduğunuzda yanınızdayız

Makineniz yeni veya kullanılmış olsun, global bayi ve teknisyen 
ağımız makine izleme ve birinci sınıf parça temini dahil 

her hün her saat desten sunar. Volvo Servisleri tarafından 
sunulan her şeyin temelidir ve bu sayede baştan sonra tüm 

ihtiyaçlarınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Fuel Efficiency
Services

Productivity
Services

Safety
Services

Financial
Services

Uptime
Services

Rental
Services

Volvo
Attachments

Genuine
Volvo Parts

New life
Services

Building tomorrow
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Mükemmel paket
İşe hazır 
Özel görevler, özel ekipmanlar gerektirir ve bu nedenle Volvo, kapsamlı uygulamalarda 
benzersiz ihtiyaçları karşılamak için yapılandırılmış tekerlekli yükleyiciler sunar. 
Uygulamaya özgü tekerlekli yükleyicilerimiz, çalıştığınız segmentteki benzersiz 
taleplerde üstün sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiştir.

Doğru makine seçenekleri, lastikler ve ataşmanlar, birlikte özel olarak uyarlanmış 
tekerlekli yükleyicilerimizin maksimum güvenlik ve performans sergilemesini sağlar. 
Tüm Volvo ürünlerinde olduğu gibi, makinenizin ömrü boyunca Volvo bayinizin tam 
desteğine ve satış sonrası Volvo çözümlerine güvenebilirsiniz.
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Sallamaya hazır 
Volvo kaya yükleyiciler  
Volvo kaya yükleyiciler, bu makinelerin çalışması gereken geniş, tozlu ve çoğunlukla 
sıcak ortamlarda ideal sonuçları elde edecek şekilde üretilmiştir. En katı güvenlik 
standartlarını karşılayan Volvo kaya yükleyiciler, yığından yükleme yaparken 
maksimum üretkenlik için gereken stabilite, güç, çekiş ve lastik dayanıklılığını sağlar.

Tüm Volvo makinelerinde olduğu gibi, L260H ve L350H kaya yükleyiciler en yüksek 
seviyede operatör konforu, çalışma zamanı ve rakipsiz yakıt verimine sahiptir.
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Taş gibi
Baştan sona bir Volvo kaya yükleyici, zorlu taş ocağı ortamlarında çalışırken en iyi 
ortak olması için uzmanlıkla tasarlanır. Bağlantıdan kabine, lastiklerden kepçelere,  
bu makine her yükte üstün üretkenlik için yaratılmıştır.

Üretkenlik için yaratıldı

Bir Volvo kaya yükleyicinin her tasarım detayı, maksimum üretkenliğe yöneliktir ve kovayı en kısa zamanda, mümkün olduğunca 
yüksek verimle doldurmanıza yardımcı olur. Optimize ağırlık dağılımı, benzersiz makine stabilitesi sağlar ve ultra dayanıklı Z bar 
bağlantısı sayesinde, en yüksek seviyede koparma kuvveti elde edilir.  Yığına girerken, tekerlek çekiş kontrolü üstün bir tutuş 
sağlayarak patinajı ve lastiklerin aşınmasını en aza indirir.

Mükemmel uyum

Volvo ataşmanları, Volvo makinenizin üstün üretkenlik, yakıt 
verimi ve çalışma zamanı seviyelerini elde etmenizi sağlar. 
Kaya kepçelerimiz, Volvo kaya yükleyiciniz için mükemmel 
uyumludur ve hızlı döngü süreleri ve maksimum üretkenlik için 
yüksek dolum faktörü sağlar. Dayanıklı kepçeler, ömürlerinin 
uzatılması için çeşitli aşınma parçaları ile donatılabilir.



7

Harekete devam

Her biri ısıya ve kesiklere en ideal dayanıklılığı sağlayan L4 
veya L5 lastik arasından seçiminizi yapın. Uzun mesafeler kat 
ederken, daha hafif L4 lastik daha iyi makine dengesi ve daha 
düşük makine ağırlığı sağlayarak yakıt tüketimini düşürür 
ve döngüleri hızlandırır. Opsiyonel uzun bom, lastiklerinizi 
kaya yüzeyinden güvenle uzak tutarak lastikleri kesilmeye ve 
aşınmaya karşı en iyi şekilde korur. Lastik zincirleri hakkında 
daha fazla bilgi için bayinizle görüşün.

Operatörün seçimi

Sektördeki en konforlu kabine girin; çepeçevre görüş, sezgisel 
kumandalar, düşük ses seviyesi ve kabine giren havanın %90’ını 
ana filtreden geçiren ayrıcalıklı bir Volvo kabin filtreleme sistemi. 
Bom Süspansiyon Sistemi darbeleri emer ve makinenin 
yaylanmasını azaltır, Konforlu Sürüş Kontrolü operatörün 
makineyi tek bir kolla yönlendirmesine olanak tanır.

Load Assist uygulamaları

Çığır açan kabin içi ekran Volvo Co-Pilot ile birleşik çalışan 
Load Assist (Yük Asistanı) ile yükleme çevrimlerinizi optimize 
edin. Araç Üstü Tartma, Operator Coaching, Harita ve Lastik 
Basıncı İzleme sistemi gibi çeşitli akıllı uygulamalara erişin ve 
verimliliğinizi artırın.

Dayanıklı tasarım 

Makine kullanılabilirliğinin kilit önem taşıdığı bir ortamda, Volvo kaya yükleyiciler daha sıkı ve daha çok çalışır. Çift sızdırmazlık pimi 
dahil iyi korunan bileşenler, bakım gerektirmeyen bileşenlerle birlikte makinenin çalışma zamanını maksimum seviyede tutar.  
Yeni ve iyileştirilmiş Volvo Tırnak Sistemi, tırnak ömrünü %20 artırır ve yeni kilit sistemi, özel alet kullanmadan tırnak değişimine 
olanak sağlar.
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En iyi kaya işleme performansı

Bom Süspansiyon 
Sistemi

Benzersiz stabilite için optimize 
ağırlık dağılımı

Her pimde çift keçeli Z bar 
kaldırma kolu

Volvo Co-Pilot gücüyle Load 
Assist uygulamaları (opsiyonel)

Uzun bom (Opsiyonel)

Özel lastikler

Dayanıklı aşınma 
parçaları ve Volvo Tırnak 
Sistemi ile birlikte 
uyumlu kaya kepçeleri 

Otomatik yağlama sistemi
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Konfor Sürüş Kontrolü, 
kol ile direksiyon

Ayrıcalıklı Volvo 
kabin filtreleme 
sistemi

Kilitli konvertör ve Frenle Geri 
Manevra ile OptiShift (L260H), 
Kilitli konvertör (L350H)

İki yönlü soğutma fanı 

Arka görüş kamerası 
ve Radar algılama 
sistemi (Opsiyonel)

Lamba  
korumaları  
(Opsiyonel)

Tekerlek çekiş kontrolü 
ile güçlü Volvo motoru 

Diferansiyel kilidi: önde %100, 
arkada opsiyonel sınırlı kaymalı 
(L260H)
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Özel uyumlu kepçeler
Kapsamlı ataşman yelpazemiz, Volvo’nuz ile uyum içinde çalışacak şekilde üretilmiştir 
ve maksimum üretkenlik ve verimlilik elde etmenize yardımcı olurlar. Kaya kepçesi 
yelpazemiz, patlatılmış kaya birincil yükü veya duvardan kolaylıkla kırılan malzemeler 
için optimize edilmiştir ve bu yelpazeyi çeşitli ağır hizmet tipi aşınma parçaları ve 
tırnaklar tamamlar.

Kürek burunlu kaya kepçesi

Patlatılmış kaya veya kolay kırılan malzemeler için optimize edil
miştir.

Yandan boşaltmalı kaya kepçesi

Tüneller gibi dar yerlerde yan yönde boşaltma için tasarlanmıştır.

Düz kenarlı kaya kepçesi

Kürek burunlu versiyona kıyasla daha yüksek koparma kuvveti  
ve daha büyük boşaltma yüksekliği.

Daha fazla bilgiyi ataşman broşüründe veya App Store üzerinden iOS için ve Play Store ve Çin Android Store üzerinden Android için indirebileceğiniz ataşman seçme aracı ile bulabilirsiniz.

Müşteriye Özel Ataşmanlar

Operasyonunuz benzersiz bir ataşman tasarımı gerektirdiğinde, cevap özel yapım ataşmanlar olabilir. Volvo bayinizin ve kurum içi 
ataşman uzmanlarımızın desteği ve özel tavsiyeleri, sizin için en uygun ataşmanı belirlemeye yardımcı olacaktır.



11

Aşınma parçaları

Volvo Tırnak Sistemi

Kepçedeki ekstra koruma sayesinde servis aralıklarını beş kata kadar uzatın.

Kaliteden ödün vermeyin ve Volvo kovaları için en iyi seçenek olan Volvo Tırnak 
Sistemini seçin. Adaptör ve dişler, Volvo makinenizin boyutlarına ve modeline 
özel uyumludur ve maksimum performans, koparma kuvveti ve çalışma zamanı 
sağlamaya yardımcı olur.

	Daha az kepçe aşınması 
 
	Daha yüksek kepçe dolumu 
 
	Mükemmel nüfuz kabiliyeti 
 
	Daha uzun değişim aralıkları 
 
		Hızlı ve kolay kurulum: yerleştirin, itin ve yerine oturtun. 

Sadece standart kare sproket gereklidir.

İç gömlekler

Yan davlumbazlar

İticiler

Chocky külçeleri

Kepçe gövdesini koruyan 8 mm  
kalınlığında levha

Yan kesiciyi korur

Kayayı yana iterek  
lastikleri korur

Yan kesicinin üst kısmında 
ek bir aşınma koruması

Cıvatalı kenarlar

Kepçe kenarını korur

Köşe davlumbazları

Alt/yan levha kenarını korur
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Başarı için yapılandırıldı
Standart bir Volvo tekerlekli yükleyicide bulunan tüm özelliklerin ve fonksiyonların 
yanı sıra, blok taşımada başarı için gerekli özel donanımlardan faydalanın. 
Kaya işleme paketinin yanı sıra, kaya uygulamalarınızda en ideal sonuçları elde 
etmenize yardımcı olabilecek diğer çeşitli seçenekler de sunuyoruz.

•  Kaya İşleme paketine dahil

•* Standart makine konfigürasyonuna dahil

o  Opsiyonel donanım
Ülkeye bağlı olarak, aşağıda listelenen opsiyonel donanımların bazıları standart makine konfigürasyonuna dahil olabilir.

Ülkeye bağlı olarak, aşağıda standart makine konfigürasyonuna dahil olarak listelenen donanımların bazıları opsiyonel olabilir.

VOLVO KAYA YÜKLEYİCİLER

L260H L350H

Bom Süspansiyon Sistemi (BSS) • •

Konfor Sürüş Kontrolü (CDC) • •*

Yağlama Sistemi • •

Far korumaları o o

Arka lamba korumaları, ağır hizmet tipi o o

Uzun bom o o

Load Assist, Araç Üstü Tartma o o

Radar algılama sistemi o o

Arka görüş kamerası o o

Hava ön filtreleyici, siklon tipi o o

Hava ön temizleyici, turbo II tipi o o

İki yönlü soğutma fanı •* o

LED çalışma lambası paketleri 
Daha fazla bilgi için Volvo bayinizle görüşün

o o
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Teknik özellikler

 L260H
 L260H 

Uzun Bom
 L350H

 L350H 
Uzun Bom*

Kepçe
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

Lastikler 29,5R25 L5 875/65R33 L5

Hacim, yığma ISO/SAE m³ 6 5,5 6,9 6,5

%110 dolum faktöründe hacim m³ 6,6 6,1 7,6 7,2

Statik emniyet yükü  düz konumda kg 25 910 23 530 37 950 36 860

35° dönüşte kg 22 940 20 820 33 730 32 740

tam dönüşte kg 22 600 20 520 33 250 32 270

Koparma kuvveti 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

Pmaks ° 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

Çalışma ağırlığı kg 35 090 35 070 51 470 52 440

* İlave karşı ağırlık ile

** Kepçe dişlerine kadar ölçülmüştür. Boşaltma derinliği ile kepçe kenarı, 45° boşaltma açısında ölçülmüştür. Not: Bu yalnızca orijinal Volvo ataşmanları için 
geçerlidir.
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Bir makineden daha fazlası
Üstün sonuçlar veren makineler tasarlamak, operasyonunuz için sunduğumuz 
desteğin sadece başlangıcı. Ortağınız olarak, Volvo makinelerinizle ilgili her şey için 
yardımcı olacağız: kullanım, bakım, ödeme ve hatta satış. Hizmet portföyümüz, 
makinenizin performansını tamamlamak ve kazancınızı artırmak için tasarlanmıştır.

Orijinal Volvo Parçaları

Volvo garantisi ile desteklenen test edilmiş ve onaylanmış 
hazır temin edilebilir parçalardan yararlanarak verimliliği ve 
makine çalışma süresini koruyun. Sadece orijinal Volvo parçaları 
kullanarak yatırımınızı koruyabilir, makine ömrünü uzatabilir ve 
uzun ömürlü performansı garanti edebilirsiniz.

Volvo Active Care

Makine çalışma zamanını maksimize edin ve Volvo Active Care 
ile onarım maliyetlerini azaltın. CareTrack verilerinden faydalanan 
akıllı hizmet, öngörülü ve önleyici bakım işlemlerinde yardımcı 
olmak için makinenin her zaman izlenmesine olanak sağlar ve 
müşteri raporları sunar.

Operatör eğitimi

Güvenilir ve verimli makineler, maliyetleri düşürürken üretkenliği 
ve güvenliği artırmada önemli bir rol oynamaktadır, ancak 
gerçekten farkı yaratan şey operatörün performansıdır. Çeşitli 
eğitim girişimleriyle, operatörlerin Volvo tekerlekli yükleyicilerin 
tüm yeteneklerini açığa çıkarmalarında yardımcı olmak istiyoruz.

Volvo Sertifikalı Rektifiye Programı

Rektifiye edebilecekken neden değiştiresiniz ki?  
Çalışkan tekerlekli yükleyicinize hak ettiği makyajı yaparken, 
finansal durumunuzu ve çevreyi koruyun. Volvo Sertifikalı 
Rektifiye Programı, mevcut varlığınızı restore ederek bütçenizi 
ve yatırımınızın uzun vadeli değerini en iyi hale getirir.

Volvo Simülatörleri

Volvo Simülatörleri ile, tekerlekli yükleyici operatörleri saha 
personelini veya makineleri riske atmadan becerilerini 
geliştirebilir. Operatörler, tutucularla kütük yükleme ve boşaltma 
gibi ormancılıkla ilgili özel senaryolarda alıştırma yapabilir ve 
gerçek iş üzerinde çalışırken daha güvenli ve daha üretken bir iş 
sahası elde edilmesine yardımcı olabilir.

Bakım ve onarım anlaşmaları

Planlı servis işlemleri ile daima doğru yolda kalın ve esnek bakım 
ve onarım seçeneklerimizle varlıklarınızı koruyun.
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Aile içinde kalsın
Tekerlekli yükleyicilerin yanı sıra, Volvo taş ocağı, madencilik ve agrega sektörlerinde 
kapsamlı bir çözüm portföyü sunmaktan gurur duyar. Tüm makinelerimiz, kaya 
uygulamalarında üstün sonuçlar sağlayan makineler üretmeye olan bağlılığımızı gösterir.
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