
L180H High-Lift
VOLVO HJULLASTARE   33–34 t     334 hk
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Passion för 
prestanda
Vi på Volvo Construction Equipment vet vad en krävande 

bransch behöver. Genom att utveckla produkter och tjänster 

som ökar produktiviteten strävar vi ständigt efter att sänka 

kostnaderna och öka vinsterna för våra kunder – branschens 

experter. Som medlem i Volvo-koncernen är det vår passion 

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 vardag.

Man lär sig mycket på 180 år

Volvo har genom 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 varumärkets rykte. 

Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder, var de än finns – 

världen över.

Prestanda är vår passion.



Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 

Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Volvos lyftarmssystem för höga lyft

Öka produktiviteten och optimera virkeshanteringen med 

Volvos överlägsna lyftarmssystem för höga lyft – anpassat 

för hög stapling och lång räckvidd. Fördelarna med systemet är bland 

annat snabb och säker lastning och lossning, samt högre hastighet 

vid körning med last tack vare enastående stabilitet.
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Skyhög produktivitet
Lyft högre och nå längre med L180H HL och Volvos timmergrip. Maskinen är specialbyggd för att 

hantera timmer. Du staplar högre och lastar snabbare – produktiviteten och lönsamheten ökar. Få 

jobbet gjort med Volvo.

Roterande timmergrip

Timmergripen med inbyggda svängdämpare kan roteras och tiltas. Det 

gör det enklare att hantera enskilda stockar, fylla gripen från mitten av 

vältan och att arbeta i ojämn terräng. Gripens tiltcylinder har inbyggd 

dämpning som motverkar pendling och ökar kontrollen över lasten.

Lastarmsfjädring

Lastarmsfjädring (BSS) ökar produktiviteten med upp till 20 % tack 

vare stötdämpningen, som minskar studsande vid körning på ojämna 

underlag. Det gör arbetscyklerna snabbare och bekvämare och ökar 

maskinens livslängd.

Timmerfösare

Timmerfösaren bidrar till att öka stapelns höjd med upp till 30 % 

(1–1,5 m) medan den ökar produktiviteten och förenklar hanteringen. 

Förvara mer timmer och fös timmer på stapeln för att ge mer plats. 

Förbättrad komfort och säkerhet eftersom timmerfösaren styrs med 

två tryckknappar framför den hydrauliska växelspaken.
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Full av effektivitet
Nya L180H HL är en specialbyggd hjullastare för höga lyft som konstruerats av Volvo Construction 

Equipment för timmerhantering. Maskinen är fullspäckad med innovationer och bränslesparande 

funktioner och arbetar med maximal effektivitet och produktivitet. Ett exempel är Volvos unika OptiShift-

teknik, som minskar bränsleförbrukningen med upp till 18 % och ökar maskinens prestanda.

Reverse By Braking (RBB)

Den Volvo-patenterade RBB-funktionen känner av lastmaskinens 

färdriktning och bromsar maskinen med färdbromsen när föraren 

ändrar riktning. På detta sätt förbättras bränsleekonomin och 

förarkomforten höjs. RBB är idealiskt för jobb med korta cykler eller 

vid lossning av lastbil.

Ecopedal

Volvos unika ecopedal ger ett mekaniskt motstånd när motorns 

varvtal håller på att överskrida det ekonomiska varvtalsområdet. 

Detta motiverar föraren att lätta på gasen vilket minskar 

bränsleförbrukningen.

Intelligent hydraulik

Volvos lastkännande hydraulik förser hydraulfunktionerna med kraft 

efter behov, och sänker bränsleförbrukningen. Det kraftfulla systemet 

säkerställer snabb respons för kortare cykeltider samtidigt som 

maskinen blir smidig att köra tack vare överlägsen kontroll över både 

last och redskap.



OptiShift

Volvos Opt iShif t  kombinerar den patenterade 

funktionen RBB (Reverse By Braking) med lock-up. Lock-

up-funktionen åstadkommer en direkt drivning mellan motorn och 

växellådan – det eliminerar effektförluster från momentomvandlaren 

och minskar bränsleförbrukningen med upp till 18 %.
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Drivlina

Den perfekt anpassade drivlinan är Volvo rakt igenom och 

byggd för att tillsammans med maskinen fungera som en 

enhet. Volvo-konstruktionen har genomgått rigorösa tester för att 

prestera optimalt, med hög produktivitet, låg bränsleförbrukning och 

överlägsen pålitlighet.
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Upplev kvalitet rakt igenom med Volvo L180H HL. Med beprövad och avancerad teknik och den 

högklassiga motorn Volvo Steg4 är maskinen driftsäker och byggd för att hålla. Med driftsäkerhet 

du kan lita på hjälper Volvo dig att öka din produktion.

Ökad driftsäkerhet

Volvo-motor

Med avancerad teknik byggd på årtionden av erfarenhet levererar 

denna kraftfulla Volvo Tier 4 Final/steg IV-motor höga prestanda 

och låg bränsleförbrukning. Under regenereringsprocessen bränns 

sotpartiklar upp i dieselpartikelfiltret utan drift, prestanda eller 

produktivitet påverkas.

Reversibel kylfläkt

Den hydrauliskt drivna, elektonikstyrda kylfläkten reglerar 

temperaturen hos de vitala komponenterna. Den aktiveras automatiskt 

endast när det behövs – vilket minskar bränsleförbrukning och buller. 

Som tillval finns en extra reverseringsfunktion som blåser luft åt andra 

hållet och rengör kylarna automatiskt.

Axeloljekylning

Både framaxeln och bakaxeln har en cirkulationsfunktion där 

oljan flödar inuti axeln så att oljan kyls – och på så sätt skyddar 

komponenterna.
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Innovativ åtkomst
Öka produktiviteten och arbeta längre med L180H HL. Den tiltbara hytten och den elmanövrerade 

motorhuven med stor öppningsvinkel skvallrar om att maskinen är anpassad för snabb och enkel 

skötsel och problemfritt underhåll. Få ut maximalt av varje arbetsdag med Volvo.

Smörjsystem

Centralsmörjningssystemet reglerar smörjningen när maskinen är i 

drift, vilket leder till mer produktion och mindre underhåll.

Underhållsfria batterier

Två extra kraftiga, underhållsfria, seriekopplade 12 V-batterier ger ett 

24 volts elsystem. Batterierna är placerade i ett väl förseglat utrymme 

på höger sida av maskinen.

Åtkomst till motorn

Den elmanövrerade motorhuven har stor öppningsvinkel som 

ger snabb och lätt åtkomst till motorn och komponenterna för att 

maximera drifttiden.

Alltid jämn drift

Upplev sinnesfrid från maximal drifttid för maskinen med bakaxelde-

signen. Den förseglade vaggan med oscilleringsstiften håller smörj-

fettet på plats och smutsen ute, och håller komponenter smorda upp 

till 8 000 timmar så att du får garanterat kortare underhållstider och 

lägre underhållskostnader.



Tiltbar hytt

Hytten kan tiltas i två lägen, 35° och 70°. När hytten 

tiltas blir skötsel och underhåll mycket enklare, vilket 

ökar drifttiden och maskinens tillgänglighet. Hytten tiltas via en 

hydraulpump.
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OptiShift

Volvos OptiShift-teknik minskar 

bränsleförbrukningen med upp 

till 18 %, ökar förarkomforten och minskar 

påfrestningarna på drivlinan.

Lastarmsfjädring (BSS)

BSS-systemet höjer produktiviteten med upp till 

20 % genom att absorbera stötar som uppstår vid 

körning på ojämnt underlag.

Lyftarmssystem för höga lyft

Volvos lyftarmssystem för höga 

lyft är framtagen för hög stapling 

och lång räckvidd – på så sätt ökar din 

produktivitet, och ditt virkesupplag utnyttjas 

bättre.

Timmergrip med rotor

Timmergripen kan tiltas och roteras – du 

plockar enkelt upp och placerar stockar var 

som helst i vältan.

Drivlina

Drivlinan är Volvos verk rakt igenom. 

Den är noggrant avstämd, byggd för 

perfekt harmoni och optimal prestanda.

Brandskyddssystem

För extra säkerhet finns ett brandskyddssystem 

med upp till 16 munstycken som tillval. Det 

aktiveras automatiskt inuti motorrummet när 

temperaturen blir alltför hög.
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Sikta mot högre mål

Intelligent hydraulik

Volvos lastkännande hydraulik förser 

hydraulfunktionerna med kraft efter behov, 

vilket minskar bränsleförbrukningen.

Volvo-motor

Volvos Tier 4 Final/steg IV-motor ger höga 

prestanda och låg bränsleförbrukning.

Enkel åtkomst för service

Den elmanövrerade motorhuven 

har stor öppningsvinkel som 

ger god serviceåtkomst till 

motorrummet.

Volvo-hytt

Volvos branschledande och certifierade ROPS/FOPS-

hytt har ergonomiskt placerade reglage, lågt invändigt 

buller, vibrationsskydd och gott om förvaringsutrymme.

Tiltbar hytt

Hytten kan ställas i två lägen, 35° och 70° – för att 

underlätta skötsel och underhåll, vilket ger mer drifttid 

och maskintillgänglighet.

Reversibel kylfläkt

Kylfläkten aktiveras 

automatiskt och endast 

när det behövs för att 

reglera komponenternas 

temperatur. Kylarna är 

självrengörande tack vare 

reverseringsfunktionen.

AdBlue®

Volvo erbjuder en totallösning för AdBlue som är 

kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv och lättillgänglig. 

Kontakta din Volvo-återförsäljare för mer 

information.

® = registrerat varumärke för Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
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Volvo-hytt

Den rymliga ROPS/FOPS-certifierade hytten ger en 

bekväm förarmiljö med ergonomiskt placerade reglage 

och generöst med förvaringsutrymme. Med låg invändig bullernivå 

och vibrationsskydd får förarna ett bekvämt och produktivt arbetsskift.
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Oöverträffad förarkomfort
Volvos industriledande hytt ger föraren branschens effektivaste arbetsmiljö. Med gott om 

benutrymme, lättåtkomliga reglage och inbyggd säkerhet är det lätt att se att hytten har konstruerats 

med produktivitet som högsta prioritet. Men vi ska inte bara prata – kliv in och upplev det själv.

Luftfilter i hytten

Hyttens luftintag är placerat högt på maskinen där luften är som 

renast. Förfiltret är lätt att byta och separerar grövre dammpartiklar 

innan luften passerar genom huvudfiltret och sedan in i hytten. 

Volvos branschledande design gör att 90 % av luften i hytten kan 

återcirkuleras genom huvudfiltret för kontinuerligt avlägsnande av 

damm.

Sikt

Volvo erbjuder en rad olika extrautrustningar för att förbättra säkerheten och sikten vid mörkerarbete. Däribland ingår reflexband längs maskinens 

kontur, LED-belysning vid hyttingången som gör det säkrare att kliva in och ut, samt extra arbetsbelysning med LED-lampor som förbättrar 

sikten omkring maskinen.

Brandskyddssystem

För extra säkerhet finns ett brandskyddssystem med upp till 

16  munstycken som tillval. Det aktiveras automatiskt inuti 

motorrummet om temperaturen blir alltför hög. Systemet har 

genomgått rigorös testning och är specialbyggt för Volvos hjullastare. 

Det är ett halvautomatiskt system som även kan aktiveras manuellt 

både inifrån hytten och utifrån.
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kan minska din totala ägandekostnad och öka dina intäkter genom 

att lyssna till dina behov.

Öka värdet på din verksamhet

Kompletta lösningar

Volvo har rätt lösning för dig. Så varför inte låta oss ta hand 

om alla dina behov genom hela maskinens livscykel? Vi 

Att vara Volvo-kund innebär att du har en hel uppsättning tjänster till hands. Volvo kan erbjuda 

långsiktigt partnerskap, skydda din investering och tillhandahålla ett fullt utbud av kundlösningar med 

högkvalitativa reservdelar, levererade av engagerad personal. Volvo arbetar för att öka den positiva 

avkastningen på din investering och maximera drifttiden.

Volvo originaldelar

Vår känsla för detaljer är det som skiljer oss från mängden. 

Detta beprövade koncept är en bra investering i din 

maskins framtid. Reservdelarna genomgår rigorösa tester innan de 

godkänns, eftersom varje liten del har betydelse för drifttiden och 

prestandan. Endast genom att använda Volvo originaldelar kan du 

vara säker på att din maskin bibehåller den välkända Volvo-kvaliteten.

Servicenätverk

För att kunna tillgodose dina behov snabbare är en Volvo-

expert strax på väg till din arbetsplats från en av våra Volvo-

anläggningar. Med vår omfattande infrastruktur av tekniker, verkstäder 

och återförsäljare har Volvo ett heltäckande nätverk till din tjänst, med 

lokal kunskap och global erfarenhet.
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Serviceavtal 

De olika serviceavtalen erbjuder förebyggande underhåll, 

totala reparationer och ett antal drifttidstjänster. Volvo 

använder den senaste tekniken för att övervaka maskinens drift och 

status och ger dig råd om hur du kan öka din lönsamhet. Med ett 

serviceavtal får du kontroll över dina servicekostnader.
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Volvo L180H High-Lift i detalj

Motor
V-ACT Steg4, 13-liters, sexcylindrig, rak, turboladdad dieselmotor 
med fyra ventiler per cylinder, överliggande kamaxel och elektroniskt 
styrda enhetsinsprutare. Motorn har våta utbytbara cylinderfoder, 
utbytbara ventilstyrningar och ventilsäten. Gaspådraget överförs 
elektriskt från gaspedalen eller handgasreglaget som fi nns som 
tillval. 
Luftrening: Tvåstegs:  – primärt fi lter – sekundärt fi lter. 
Kylsystem: Hydrauldriven kylfl äkt för kylaren.

Motor D13J

Max. effekt vid
varv/sekund 

(varv/min)
21,7 – 23,3 (1 300 – 1 

400)

SAE J1995 brutto kW/hk 246 / 334

ISO 9249, SAE J1349 
netto

kW/hk 245 / 333

Max. vridmoment vid 
varv/sekund 

(varv/min)
16,7 (1 000)

SAE J1995 brutto Nm 2 030

ISO 9249, SAE J1349 
netto

Nm 2 024

Ekonomiskt arbetsområde varv/min 800 – 1 600

Cylindervolym l 12,8

Drivlina
Momentomvandlare: Enstegs.Transmission: Volvos transmission 
med överföringsaxel och enspaksreglage. Snabb och smidig växling 
med PWM-ventil (Pulse Width Modulation). Momentomvandlare 
med lockup.Transmission: Volvo APS (Automatic Power Shift) 
med helautomatisk växling 1–4 och lägesväljare med fyra olika 
växlingsprogram, inkl. AUTO.Axlar: Volvos helt avlastade axlar med 
planetnavreduktioner och axelkåpor i segjärn. Fast framaxel och 
pendlande bakaxel. 100 % differentialspärr på framaxeln.

Transmission  Volvo HTL 221

Momentförstärkning, stallvarvtal  1,856:1

Max. hastighet, 
fram/back

Ettans växel km/h 6,5

Tvåans växel km/h 12,5

Treans växel km/h 26,0

Fyrans 
växel*

km/h 38,0

Mätt med däck 800/65R29

Framaxel/bakaxel AWB 40B

Bakaxelpendling ± ° 13

Markfrigång vid 13° pendling mm 610

*) begränsad av ECU

Elsystemet
Centralvarningssystem: Contronic elsystem med 

centralvarningslampa och summer för följande funktioner: - Allvarligt 

motorfel - Lågt styrsystemtryck - Övervarvningsvarning motor 

- Avbrott i kommunikation (datorfel) Centralvarningslampa och 

summer med växel ilagd för följande funktioner: - Lågt motoroljetryck 

- Hög motoroljetemperatur - Hög laddlufttemperatur - Låg 

kylvätskenivå - Hög kylvätsketemperatur - Högt vevhustryck - Lågt 

växellådsoljetryck - Hög växellådsoljetemperatur - Lågt bromstryck 

- Ilagd parkeringsbroms - Bromsladdningsfel - Låg hydrauloljenivå 

- Hög hydrauloljetemperatur - Övervarvning med ilagd växel - Hög 

bromskylningsoljetemperatur fram- och bakaxel.

Spänning V 24

Batterier V 2 x 12

Batterikapacitet Ah 2 x 170 

Kallstartskapacitet, ca A 1 000 

Generator, nominell strömstyrka W/A 2 280 / 80

Startmotor, effekt kW 7,0

Bromssystem
Färdbroms: Volvos dubbelkretssystem med kvävgasladdade 
ackumulatorer. Utanpåmonterade helt hydraulstyrda och heltätade 
oljecirkulationskylda våta lamellbromsar. Föraren kan välja automatisk 
urkoppling av transmissionen vid bromsning med en strömställare på 
instrumentpanelen.
Parkeringsbroms: Kapslad, våt fl erlamellbroms inbyggd i 
transmissionen. Ansätts med fjäderkraft. Elhydraulisk frigöring med 
en strömställare på instrumentpanelen.
Sekundär broms: Dubbla bromskretsar med laddbara 
ackumulatorer. En krets eller parkeringsbromsen uppfyller alla 
säkerhetskrav.
Standard: Bromssystemet uppfyller kraven i ISO 3450.

Antal bromslameller per hjul (fram) 1

Ackumulatorer l 2 x 1,0 + 1 x 0,5

Ekonomiskt arbetsområde
Moment

Effekt
Moment

varv

varv

Effekt
hk

1800

600

800

1000

1200

1400

220

240

260

300

350

250

200

150

200

180

160

140

120

100

1600

2000

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

1400

1000

1200

800



19

Hytt 
Instrument: All viktig information är centralt placerad i förarens 
synfält. Display för Contronic 3.0 övervakningssystem.
Värmare och defroster: Värmeelement med fi ltrerad friskluft och 
fl äkt med auto-läge och 11 hastigheter. Defrosterventiler för alla 
fönsterytor.
Förarstol: Stol med ställbar fjädring och rullbälte. Stolen är 
monterad på en konsol i den bakre hyttväggen. Krafterna från 
rullbältet absorberas av stolens skenor.
Standard: Hytten är testad och godkänd enligt ROPS (SS-ISO 
3471) och FOPS (SS-ISO 3449). Hytten motsvarar kraven enligt 
SS-ISO 6055 (Industritruckar - Skydd för operatör) och SAE J386 
(”Skyddssystem för förare”).

Ljudnivå i hytten enligt ISO 6396/SAE J2105
LpA dB (A) 70

Extern ljudnivå enligt ISO 6395/SAE J2104
LwA dB (A) 108

Ventilation m3/min 9

Värmekapacitet kW 16

Klimatanläggning (tillval) kW 7,5

Lyftarmssystem
Lyftarmsystemet för höga lyft är Volvos egna slitstarka och stabila 
konstruktion med optimerad sikt under hela arbetscykeln. Den nya 
lyftarmsutformningen ger ökad lyfthöjd och möjlighet att rotera 
den helt öppna timmergripen 360 grader i toppläget. Lyfthöjden är 
5,8 meter under stängd timmergrip.

Lyftcylindrar 2

Cylinderdiameter mm 140

Kolvstångsdiameter mm 110

Slaglängd mm 2 220

Tiltcylinder 2

Cylinderdiameter mm 140

Kolvstångsdiameter mm 70

Slaglängd mm 691

Hydraulsystem
Systemförsörjning: Två lastkännande axialkolvpumpar med variabel 
slagvolym. Styrfunktionen prioriteras alltid från en av pumparna.
Ventiler: Två huvudventiler. Huvudventil 1: 2-slids reglerventil för lyft- 
och tiltfunktion. Huvudventil 2: 4-slids reglerventil för timmergrip, tilt, 
rotator och timmerfösare (extrautrustning).
Filter: Fullfl ödesfi ltrering genom 10 mikron (absolut) fi lterpatron.

Max. arbetstryck, pump 1 MPa 20

Max. arbetstryck, pump 2 MPa 21

Pilotsystem MPa 3,2 - 4,0

Sänk, töm (uppifrån och ned) s 6

Styrsystem
Styrsystem: Lastkännande hydrostatisk ramstyrning.
Systemförsörjning: Styrsystemet får prioritetsmatning från en 
lastkännande axialkolvpump.
Styrcylindrar: Två dubbelverkande cylindrar.

Cylinderdiameter mm 100

Kolvstångsdiameter mm 60

Slaglängd mm 525

Arbetstryck MPa 21 ± 0,35

Maximalt fl öde l/min 252

Max. styrvinkel ± ° 37

Service
Åtkomst för service: Stor lättöppnad, elstyrd huv som täcker hela 
motorrummet. Vätskefi lter och luftfi lter för komponentventilation 
bidrar till långa serviceintervaller. Möjlighet att övervaka, lagra och 
analysera data för att underlätta felsökning.

Bränsletank l 366

Motorkylvätska l 55

AdBlue l 31

Hydrauloljetank l 156

Transmissionsolja l 48

Motorolja l 50

Axelolja fram/bak l 46 / 55
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Specifi kationer

Däck: 775/65 R29*
Roterande timmergrip, 360°, 3,2 m2, 82127

A
1

Timmergrip placerad i 
längdriktning

mm 9 600

– med timmerfösare mm 9 916

A
2

Timmergrip tiltad framåt mm 10 590

C
1

Timmergrip placerad i 
längdriktning

mm 5 160

C
2

Timmergrip tiltad framåt mm 4 760

H mm 9 132

I mm 8 930

K mm 2 760

L mm 3 990

X mm 2 280

Y mm 3 080

a
1

mm 7 630

a
2

mm 6 840

a
3

mm 3 830

a
4

° ±37

Anm.: När du 
lastar ett fordon bör 
timmergripens bredd 
(i meter) vara 150 mm 
smalare än avståndet 
mellan fordonets 
”stolpar” (W).
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Timmer 
Längd
5,0 m

Timmer
Längd
4,0 m

Massaved
Längd
4,0 m

Däck 775/65 R29*

Timmergrip, yta m2 3,2 3,2 3,5 3,8 3,8

Timmergrip, vikt kg 1 880 2 050/1 960 2 150 2 020/1 940 2 210

Nyttig last kg 8 800 8 600/8 700 8 500 8 600/8 700 8 500

A mm 5 800 5 800 5 700 5 350 5 350

B mm 6 700 6 700 6 600 6 450 6 450

C mm 3 630 3 630 3 750 4 500 4 500

D mm 2 900 2 900 2 850 3 350 3 200

E mm 1 330 1 330 1 430 1 780 1 780

F mm 2 255 2 255 2 150 1 800 1 800

G mm 1 100 1 100/900 11 1 100/900 900

M mm 2 400 2 400 2 550 2 350 2 350

Maskinvikt* kg 33 600 33 800/33 700 33 700 33 760/33 680 34 030

Kortvirke (massaved) x x

Timmer x x x

Terminalhantering x x x x x

Lossning/lastning av fordon x x x x/x x/x

Lossning mot vägg x x

Med hydrauliska griparmar x x x

Med triplexkedja x x

Beställningsnr 91 852 82 127/82 126 82 128 94 463/93 607 82 129

*  Inklusive vätska i bakhjulen. Vätska i framhjulen som tillval ökar vikten med 1 830 kg.

  Timmerfösaren ökar maskinvikten med 800 kg. Timmerfösare, beställningsnr 84184.
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Utrustning

STANDARDUTRUSTNING
Skötsel och underhåll
Automatiskt centralsmörjningssystem
Motorolja, framdragen påfyllnings- och avtappningspunkt
Transmissionsolja, framdragen påfyllnings- och avtappningspunkt
Grupperade smörjnipplar, åtkomliga från marknivå
Tryckuttag: transmission och hydraulik, snabbkopplingar
Verktygslåda, låsbar

Motor
Avgasefterbehandlingssystem
Tvåstegs luftrening, förrenare, primärt och sekundärt fi lter
Indikator för kylvätskenivå
Förvärmning av insugsluft
Bränsleförfi lter med vattenavskiljare
Bränslefi lter
Oljeavskiljare för vevhusventilation
Skydd för kylarmaskeringens luftintag

Elsystemet
24 V, förberett för extrautrustning
Generator 24 V/80 A/2280 W
Batterifrånskiljare
Bränslemätare
Timräknare
Elektriskt signalhorn
Centralinstrument:
 Bränslenivå
 Diesel Exhaust Fluid/AdBlue-nivå
 Transmissionstemperatur
 Kylvätsketemperatur
 Instrumentbelysning
Belysning:
 Två halogenstrålkastare fram med hel- och halvljus
 Parkeringsljus
 Dubbla broms- och bakljus
 Körriktningsvisare med varningsblinkersfunktion
 Arbetsbelysning, halogen (två fram och två bak)

Contronic övervakningssystem
Övervakning och lagring av maskindata
Contronic-display
Bränsleförbrukning
Diesel Exhaust Fluid/AdBlue-förbrukning
Yttertemperatur
Klocka
Testfunktion för varnings- och indikeringslampor
Bromstest
Testfunktion, ljudnivå vid högsta fl äkthastighet
Varnings- och indikeringslampor:
 Batteriladdning
 Parkeringsbroms
Varnings- och displaymeddelande:
 Regenerering
 Kylvätsketemperatur
 Laddlufttemperatur
 Motoroljetemperatur
 Motoroljetryck
 Transmissionsoljetemperatur
 Transmissionsoljetryck
 Hydrauloljetemperatur
 Bromstryck
 Parkeringsbroms ansatt
 Bromsladdning
 Övervarv vid riktningsändring
 Axeloljetemperatur
 Styrtryck
 Vevhustryck
 Redskapslås öppet
 Bältesvarning
Nivåvarningar:
 Bränslenivå
 Diesel Exhaust Fluid/AdBlue-nivå
 Motoroljenivå
 Motorkylvätskenivå
 Transmissionsoljenivå
 Hydrauloljenivå
 Spolarvätskenivå
Minskning av motorns vridmoment vid felindikering för:
 Hög motorkylvätsketemperatur
 Hög motoroljetemperatur
 Lågt motoroljetryck
 Högt vevhustryck
 Hög laddlufttemperatur
Varvtalssänkning ner till tomgång vid felindikering:
 Hög transmissionsoljetemperatur
 Kopplingen slirar
Knappsats, bakgrundsbelyst
Startspärr när växel är ilagd

Drivlina
Automatic Power Shift
Helautomatisk växling, 1:ans–4:ans växel
PWM-styrd växling

Drivlina
Strömställare för växling fram/back med hydraulspakskonsolen
Siktglas för transmissionsoljenivå
Differentialer: Fram, 100 % hydraulisk differentialspärr. Bak, konventionell.
OptiShift
Lock-up på ettans växel

Bromssystem
Dubbla bromskretsar
Dubbla bromspedaler
Reservbromssystem
Parkeringsbroms, elhydraulisk
Bromsslitageindikatorer
Oljekylare och fi lter, fram- och bakaxel

Hytt
ROPS (SS-ISO 3471), FOPS (SS-ISO 3449)
En nyckel, dörr/start
Ljuddämpande innerklädsel
Cigarrettändare, 24 V eluttag
Låsbar dörr
Hyttvärme med friskluftsintag och defroster
Friskluftsintag med två fi lter
Automatisk värmereglering
Golvmatta
Innerbelysning med två lampor
Inre backspeglar
Dubbla yttre backspeglar
Skjutfönster, höger sida
Tonad vindruta
Rullbälte (SAE J386)
Ställbar ratt
Förvaringsutrymme
Dokumentfi cka
Solskydd
Mugghållare
Vindrutespolare fram och bak
Vindrutetorkare fram och bak
Intervallfunktion för främre och bakre torkare

Hydraulsystem
Manöverventil, dubbelverkande och servoassisterad tvåslidsventil
Axialkolvpumpar med variabelt deplacement (3) för:
1 arbetshydraulik, pilothydraulik och bromssystem
2 arbetshydraulik, pilothydraulik, styrning och bromssystem
3 Kylfl äkt och bromssystem
Elhydrauliska servoreglage
Elektroniskt hydraulikspakslås
Automatisk kickout-funktion för lyftarm
Automatiskt skopläge
Dubbelverkande hydraulcylindrar
Siktglas för hydrauloljenivå
Hydrauloljekylare
Lastarmsfjädring

Extern utrustning
Orangefärgade handräcken
Skärmar, fram och bak
Viskösa hyttinfästningar
Gummifästen för motor och transmission
Ramledslås
Förberedd för vandaliseringslås för:
 Motorrum
 Kylargaller
Lyftöglor
Surrningsöglor
Tillverkad motvikt
Motvikt, förborrad för skydd (extrautrustning)

Övrig utrustning
Motvikt för timmerhantering

EXTRAUTRUSTNING
Skötsel och underhåll
Oljeprovtagningsventil
Fettpåfyllningspump för centralsmörjning
Verktygssats
Nyckelsats för hjulmuttrar
CareTrack, GSM, GSM/satellit
Telematik, abonnemang

Motor
Förrenare, cyklonförrenare
Förrenare, oljebadstyp
Luftförrenare, turbotyp
Automatisk motoravstängning
Motorvärmare 230 V/110 V
Sil för bränslepåfyllning
Bränslevärmare
Handgasreglage
Max. fl äkthastighet, varmt klimat
Kylare, korrosionsskyddad
Reversibel kylfl äkt
Reversibel kylfl äkt och axeloljekylare



ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING

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.

EXTRAUTRUSTNING
Elsystemet
Stöldskydd (kodlås)
Nödstopp
Förregling, tag out/lock out
Strålkastare för vänstertrafi k
Nummerskyltshållare med belysning
Bakåtriktat kamerasystem, LCD-färgskärm i hytten
Arbetsbelysning alltid på när backväxel läggs i
Akustisk backsignal
Backlarm, hörbart, fl era frekvenser
Backvarningsljus, blixtljuslampa
Sidomarkeringsljus
Roterande LED-varningsljus
Halogenarbetsbelysning, redskap
LED-arbetsbelysning, redskap
Halogenarbetsbelysning på hytten, bak
LED-strålkastare
LED-arbetsbelysning på hytten, bak
Arbetsbelysning, bak i grillen, 2 LED-lampor
Arbetsbelysning fram, ovanför huvudstrålkastare, 2 LED-lampor
Baklysen LED
Eldistributionsenhet 24 Volt
Radaravkänningssystem
Hjälpstartskontakt, NATO-typ

Hytt
Vajer för instruktionsbok
Automatisk klimatanläggning, ACC
ACC-reglerpanel, med Fahrenheit-skala
Asbestfi lter
Askkopp
Förrenare för hytt, cyklontyp
Kolfi lter
Täckplåt, under hytt
Matlådehållare
Volvo armstöd, förarsäte, vänster
Förarstol, Volvo luftfjädring, extra kraftig, högt ryggstöd, uppvärmd
Förarstol, (luftfjädring standard) 2-punktsbälte
Förarstol, (luftfjädring standard) 3-punktsbälte
Radioinstallationssats inkl. 12-voltsuttag, vänster sida
Radioinstallationssats inkl. 12-voltsuttag, höger sida
Radio (med AUX, Bluetooth och USB-anslutning)
Subwoofer
Rattkula
Solskyddsgardin, bakruta
Solskyddsgardiner, sidofönster
Timer hyttvärme (pausvärmare)
Skjutfönster, dörr
Universalnyckel dörr/tändninglås
Fjärröppnare för dörr
Speglar för framåtsikt
Hyttvärmare eluttag 240 V

Drivlina
Hastighetsbegränsare

Bromssystem
Bromsledningar, rostfritt stål

Hydraulsystem
Separat redskapslåsning
Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar, Volvo
Hydraulolja, brandhärdig
Hydraulolja, för varmt klimat

Extern utrustning
Hyttstege, gummiupphängd
Brandsläckningssystem
Stänkskärmar, heltäckande, breddare och skydd ingår
Dragkrok

Skyddsutrustning
Bukplåt bak
Täckplatta, bakram
Hyttak, extra kraftigt
Skydd för främre strålkastare
Skydd för kylargrill
Skydd för bakljus
Skydd för sido- och bakrutor
Skydd för vindruta

Övrig utrustning
CE-märkning
Spakstyrning (CDC)
Reservstyrning med automatisk testfunktion
Ljuddekal, EU
Ljuddekal, USA
Refl exer (dekaler), maskinkontur
Refl exer (remsor), maskinkontur, hytt
Ljudreduceringssats, yttre
LGF-skylt (långsamt gående fordon)
Skylt, 50 km/h

Däck
775/65 R29

Redskap
Timmergripar

Radaravkänningssystem

LED-belysningspaket

Timmerfösare

Brandsläckningssystem

Roterande LED-
varningslampa

3-punktsbälte
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