
HYDRAULISK HJULGÅENDE GRÄVMASKIN

MOTORSTYRKA
110 kW / 150 Hk @ 2.000 v/minut

TJÄNSTEVIKT
16.190 - 18.590 kg

SKOPKAPACITET
max. 1,13 m³

Motor enligt EU steg IV
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En översikt

SKOPKAPACITET
max. 1,13 m³

MOTORSTYRKA
110 kW / 150 Hk @ 2.000 v/minut

TJÄNSTEVIKT
16.190 - 18.590 kg
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En översikt

Ett underhållsprogram  
för Komatsu kunder

EXCEPTIONELL ANVÄNDBARHET OCH MILJÖPRESTANDA

KOMTRAX
• Trådlöst Komatsu övervakningssystem

• 3G mobilkommunikation

• Förbättrade driftdata och ökad bränslebesparing

• Integrerad kommunikationsantenn

Komfort i toppklass
• Förarsäte med luftfjädring och integrerade  

grävspakskonsoler (tillval)

• Bomfjädringssystem (ECSS) (tillval)

• KomVision kamerasystem

• Förbättrad widescreen-monitor

• Styrsystem med grävspak (tillval)

Överlägsen flexibilitet
• Idealisk för en lång rad tillämpningar

• Extra hydraulkrets

• Integrerad redskapsstyrning (Komatsu Integrated 
Attachment Control, KIAC) (tillval)

• Brett sortiment av tillval

Avancerade kontroller
• Proportionerliga kontroller och reglage för redskap

• Förbättrade, ergonomiska reglage

• 6 arbetslägen

Kraftfull och miljövänlig
• Motor enligt EU steg IV

• Justerbar tomgångsavstängning

• Komatsus bränslebesparande teknik

• Utmärkta köregenskaper

• Hög kapacitet

Enkelt underhåll
• Förbättrad serviceåtkomst

• Längre underhållsintervaller för underrede 

• Centralsmörjning (tillval)

• Användarvänlig placering av den elektriska  
tankpumpen

• Enkel åtkomst till AdBlue®-tanken



4

Kraftfull och miljövänlig

Justerbar 
tomgångsavstängning
Komatsus automatiska tomgångsav-
stängning stänger av motorn efter att 
den gått en förinställd tid på tom-
gång. Funktionen kan programmeras 
att stänga av efter 5 till 60 minuter 
så att onödig bränsleförbrukning och 
avgasutsläpp minskar, samtidigt som 
driftkostnaden sänks. En eco-mätare 
och olika eco-körningstips på moni-
torn i hytten uppmuntrar till ett ännu 
effektivare arbetssätt.

Komatsus bränslebesparande 
teknik
Bränsleförbrukningen i PW160-11 är 
upp till 4% lägre. Motorhanteringen 
är förbättrad. Enkla och kombinera-
de rörelser utförs effektivt och med 
precision tack vare motorns och 
hydraulpumparnas rörelsematchning. 
En viskokoppling möjliggör olika 
kylfläkthastigheter, vilket ytterligare 
reducerar bränsleförbrukningen.

Högre produktivitet
Förutom den kompakta designen 
har PW160-11 även oöverträffad 
lyftkapacitet. Kombinationen av kraft, 
viktfördelning, praktisk storlek och 
lättmanövrerad styrning gör maski-
nen till ett smart förstaval för tunga 
lyftapplikationer, enkla grävjobb i 
trånga gränder samt for väg- och 
kulvertanläggningar.
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Kraftfull och miljövänlig

Avgasåterföringssystem (EGR)
Nedkyld EGR är en väl beprövad teknik 
i dagens Komatsu-motorer. Nu kan den 
ökade kapaciteten hos EGR-kylaren säker-
ställa mycket låga NOx-utsläpp och bättre 
motorprestanda.

Turbo med varierbar geometri (VGT)
VGT ger ett optimalt luftflöde till motorns 
förbränningskammare under alla hastigheter 
och belastningar. Avgaserna blir renare och 
bränsleekonomin förbättras utan att maski-
nens effekt eller prestanda försämras.

Högtrycks-Common Rail (HPCR)
För att uppnå fullständig bränsleförbränning 
och lägre utsläpp datorstyrs det robusta 
bränsleinsprutningssystemet med hög-
trycks-Common Rail så att en exakt mängd 
högtrycksbränsle sprutas in i den omdesig-
nade motorns förbränningskammare med 
flera sprutningar.

Komatsu sluten vevhusventilation (KCCV)
Vevhusavgaserna (övertrycksgaser) passerar 
igenom ett CCV-filter. Oljedimman som 
fångas upp i filtret återförs till vevhuset, 
medan den filtrerade gasen återförs till 
luftintaget.

BränsleförbrukningshistorikRegistrering av Eco-guidning

KDOC
Blandningsrör för AdBlue®

Renade avgaser

Ammoniakoxidations-
katalysator

Selektiv reduktions-
katalysator för NOx

Eco-mätare, Eco-guidning och 
bränslemätare

Komatsu EU steg IV
Komatsus EU steg IV-motor är 
produktiv, tillförlitlig och effektiv. 
De extremt låga utsläppen innebär 
mindre miljöpåverkan och överlägsna 
prestanda ger lägre driftkostnader. 
Allt för att föraren ska kunna koppla 
av och koncentrera sig på jobbet.SCR

KCCV

VGT

KDOC

Kyld EGR

Effektiv avgasefterbehandling
Avgasefterbehandlingssystemet 
består av både Komatsus kataly-
sator för dieselavgaser (KDOC) och 
selektiv katalytisk reduktion (SCR). 
SCR sprutar in rätt mängd AdBlue® 
i systemet med rätt intervall för att 
bryta ner NOx till vatten (H2O) och 
oskadlig kvävgas (N2).
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Överlägsen flexibilitet

Nytt HCU-ledningssystem i enhetligt 
utförande oavsett sticklängd

Extra hydraulkrets
För att många olika redskap – sko-
por, hammare och gripskopor – ska 
kunna användas har PW160-11 i 
standardutförandet en extra hy-
draulkrets som styrs av ett reglage 
på styrspaken. För extra flexibilitet 
kan även en andra hjälpkrets och en 
hydraulisk snabbkoppling beställas 
som tillval. I kombination med KIAC; 
Komatsus integrerade redskapsstyr-
ning, blir det hur enkelt som helst att 
byta och använda olika redskap.

Draganordning (tillval)
För utökat användningsområde kan 
PW160-11 utrustas med en dragan-
ordning, antingen i form av en kulk-
oppling av personbils- eller traktor-
modell, eller en automatkoppling av 
lastbilstyp, för släpfordon upp till 7,5 
ton med påskjutsbroms. Alla nöd-
vändiga el- och hydraulanslutningar 
ingår, inklusive två underredskretsar 
för avlastning och bakre manövre-
ring. Dessa släpfunktioner kan styras 
från spakarna i hytten.

Olika draganordningar kan beställas

Idealisk för en lång rad 
tillämpningar
Komatsu PW160-11 är kraftfull 
och noggrann och utrustad för att 
effektivt utföra alla uppgifter som er 
verksamhet kräver. På små eller stora 
arbetsplatser, för utgrävning, dikning, 
landskapsarbete eller tomtförbere-
delse, är Komatsus hydraulsystem 
en garanti för maximal produktivitet 
och kontroll.
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Överlägsen flexibilitet

Lehnhoffs snabbkopplingar – me-
kaniska, hydrauliska/helhydrauliska 
– finns nu för fabriksinstallation. Med 
dem kan du använda din grävmaskin 
tillsammans med alla möjliga olika 
redskap. Alla snabbkopplingar håller 
hög funktionssäkerhet tack vare för-
slutna spärrmekanismer och hydrau-
lanordningar. Lastkrokar är standard 
på alla modeller. Förutom Komatsus 
kvalitetsoptimerade lednings- och 
slangsystem får kunden även 24 
månaders fabriksgaranti.

Mekanisk snabbkoppling MS10
Hållbar och tillförlitlig även vid tunga jobb. 
Spärras med hylsnyckel, spärrad över 
dödpunkt.

Hydraulisk snabbkoppling HS10
Säker och bekväm spärrning från 
förarhytten. Spärras hydrauliskt av 
dubbelverkande cylinder.

Helhydraulisk snabbkoppling 
Variolock VL100
Föraren byter enkelt redskap och 
hydraulanslutningar på bara några 
sekunder, utan att behöva lämna 
förarhytten eller tillkalla extra personal. 
Det leder till ökad produktivitet och gör 
det lättare för föraren att alltid använda 
rätt redskap för jobbet. Risken blir 
också mindre att slangar går sönder och 
förorenar hydraulsystemet eller miljön.
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Förstklassig komfort

Premium-förarsäte med högre 
komfort (tillval)
Premium-förarsätet har fjädrade 
styrspakskonsoler, utmärkt dämp-
ning, automatisk viktjustering, pneu-
matiskt stöd för korsryggen och ett 
automatiskt klimatsystem för perfekt 
justering av sätestemperaturen.

Ökad komfort
SpaceCab™ erbjuder föraren en 
tyst, ergonomisk arbetsmiljö med 
bra uppsikt över arbetsområdet. Den 
ROPS-certifierade hytten är särskilt 
utformad för Komatsus hydrauliska 
grävmaskiner och har ett förstärkt 
rörramverk monterat med viskös 
dämpning för lägsta vibrationsnivå. 
Standardratten i teleskoputförande 
kan justeras bekvämt efter höjd och 
armlängd.

Ökad bekvämlighet för 
föraren
Det ökade förvaringsutrymmet i 
hytten, en extra ingång (mp3-uttag) 
samt strömförsörjning på 12 V och 
24 V ger hytten maximal bekvämlig-
het. Tack vare den automatiska luft-
konditioneringen kan föraren ställa in 
miljön i hytten enkelt och exakt.

Bomfjädringssystem (ECSS) 
(tillval)
Bomfjädringssystemet (ECSS) ökar 
bekvämligheten vid körning över 
gupp och gropar.

Nytt premium-förarsäte med högre komfort

Bomfjädringssystem (ECSS) för bekvämare 
körning

Låg ljudnivå
Komatsus hjulgående grävmaskiner 
håller låg yttre ljudnivå och är särskilt 
väl lämpade för arbeten i stadsmiljö 
och i trånga utrymmen. Kombinatio-
nen av ljudisolering och ljudabsor-
berande material hjälper till att hålla 
ljudnivån inne i hytten jämförbar med 
ljudnivån i en större personbil.
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Förstklassig komfort Avancerade kontroller

6 arbetslägen
PW160-11 ger dig kraften som be-
hövs utan onödig bränsleförbrukning. 
Välj mellan 6 arbetslägen: powerläge, 
lyftläge/precisionsarbete, hammarlä-
ge, ekonomiläge, powerläge redskap 
och ekonomiläge redskap. Föraren 
kan till exempel växla mellan power- 
och ekonomiläget beroende på 
arbetsmoment.

Proportionerliga kontroller 
och reglage
De ergonomiska grävspakarna med 
proportionerliga reglage har omfor-
mats särskilt för arbete med hjulgå-
ende grävmaskin. De är utrustade 
med horisontella glidreglage för 
första och andra (tillval) hydraulkret-
sen och gör det enkelt att säkert 
och exakt styra redskap som dikes-
rengöringsskopor, sorteringsgripar, 
gripskopor, tiltrotatorer och andra 
hydrauliska redskap som kräver hög 
precision. 

Enkel drift
Styrkonceptet i Komatsu PW160-11 
ger föraren full kontroll och överblick 
över maskinen. Knappar på de olika 
arbetsspakarna aktiverar till exem-
pel olika kameravisningar, tillbehör 
på undervagnen och den manuella 
axellåsningen. Utan att lyfta handen 
från grävspaken kan operatören 
växla från bomstyrning till underre-
desstyrning för exakt hantering av 
parallellschaktbladet.

Integrerad redskapsstyrning (Komatsu 
Integrated Attachment Control, KIAC)

Justerbart oljeflöde

Ergonomiskt utformade knappar med 
belysning för säker drift även när det är 
mörkt ute

Integrerad redskapsstyrning 
(Komatsu Integrated 
Attachment Control, KIAC)
(tillval)
Snabba och säkra verktygsbyten 
utan att lämna förarhytten. Oljeflöde 
och tryck för upp till 15 hydrauliska 
redskap kan väljas som förinställ-
ningar på instrumentpanelen. Den in-
tegrerade redskapsstyrningen (KIAC) 
omfattar justeringar för första och 
andra (tillval) hydraulkretsen. Vid val 
av hammarläge stängs automatiskt 
trycket av i returledningen.

Alternativet med justerbar spakstyrning gör 
styrningen enklare och mindre mödosam
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Informations- och kommunikationsteknik

Låga driftskostnader
Komatsu ICT hjälper dig att minska 
driftkostnaderna genom enkel och 
effektiv operationshantering. Det 
innebär ännu nöjdare kunder och 
en viktig konkurrensfördel för våra 
produkter.

Snabb överblick över driftloggarna Funktion för förarigenkänning

Ett evolutionärt gränssnitt
Monitorns uppgraderade gränssnitt 
gör det lättare än någonsin att hitta 
och förstå den information du söker. 
Du väljer den visning som är optimalt 
för den pågående arbetsuppgiften 
med ett enkelt tryck på F6.

KomVision – flera kameralternativ och 
visningsvinklar som sammantaget ger 
föraren överblick över maskinen ovanifrån

Widescreen-skärm
Maskinen är enkel att anpassa och 
har ett urval på 24 olika språk, enkla 
omkopplare samt flerfunktionsk-
nappar som ger operatoren smidig 
åtkomst till ett stort antal funktioner 
och körinformation. 
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Säkerhet förstInformations- och kommunikationsteknik

Rak stege för servicearbeten; handtag och 
halkskydd

Exceptionellt skydd av föraren

Tryggt underhåll
Värmedskydden kring alla heta om-
råden på motorn, skyddade fläktrem-
mar och remskivor, skiljevägg mellan 
pump och motor som hindrar att 
hydraulikolja sprutar på motorn och 
extra kraftiga ledstänger: i enlighet 
med Komatsus traditioner ger den 
högsta säkerhetsnivån med snabbt 
och smidigt underhåll.

KomVision
En serie nätverkskopplade kame-
ror är monterade på maskinen och 
visar en högupplöst realtidsbild av 
området runt maskinen på wides-
creen-monitorn i hytten. Föraren kan 
snabbt och enkelt kolla av den ome-
delbara omgivningen innan någon 
rörelse utförs och sedan fokusera på 
arbetet även under dåliga ljusförhål-
landen.

KomVision kameror

Optimal arbetsplatssäkerhet
Säkerhetsfunktionerna i Komatsu 
PW160-11 uppfyller alla de senaste 
branschstandarderna och arbetar 
tillsammans för att minimera risken 
för personer i och omkring maskinen. 
Avkänning av friläge för körning och 
redskapsreglage ökar, tillsammans 
med bältesvarning och körlarm, 
säkerheten på arbetsplatsen. Mycket 
slitstarka halkskydd med ett extra 
friktionslager ger bra grepp länge.

Komatsu SpaceCab™ 
förarhytt
ROPS-hytten har en rörram och har 
hög stötupptagningsförmåga och 
hållbarhet. Säkerhetsbältet är väl 
utformat för att hålla föraren inom 
hyttens säkerhetszon i tillfälle av en 
rullning. Hytten kan även utrustas 
med ett skydd mot fallande föremål 
(FOPS) med öppningsbart front-
skydd.



12

Enkelt underhåll

Skärm för grundläggande 
underhåll

AdBlue®-nivå och påfyllningstips

Komatsu CARE™
Komatsu CARE™ 
är ett underhålls-
program som 
levereras som 
standard med 
din nya Komatsu 
maskin. Det omfattar fabriks planerat 
underhåll, som utförs med Komatsu 
originaldelar och Komatsu-utbildade 
tekniker. Beroende på maskinens 
motor, erbjuder även täckning av 
Komatsu dieselpartikelfilter (KDPF) 
eller Komatsu dieseloxidationskataly-
sator (KDOC), och Selective Catalytic 
Reduction (SCR). Kontakta din lokala 
Komatsu återförsäljare för villkor.

Enkel och smidig service
De stora dörrarna och den väl 
tilltagna motorhuven gör det enkelt 
att komma åt alla serviceställen som 
kräver daglig tillsyn. Filtren sitter cen-
tralt och serviceintervallen är längre 
för att hålla maskinens ställtid så kort 
som möjligt.

Enkel radiatoråtkomst
Tack vare kylarens side-by-side-pla-
cering kan efterkylaren och hydrau-
loljekylaren enkelt rengöras och 
repareras var för sig vid eventuella 
skador.

Elektrisk tankpump
I standardutrustningen på alla 
PW160-11 ingår en tankpump med 
automatisk avstängning som möjlig-
gör enkel tankning från en tunna. 

Smörjpunkter
PW160-11 har ett centralt system för 
regelbunden smörjning. Som tillval 
kan ett helautomatiskt centralsmörj-
ningssystem hantera den regelbund-
na smörjningen av hela maskinen, 
vilket i sin tur leder till att maskinen 
håller längre och höjer andrahands-
värdet.

Enkel åtkomst till AdBlue®-tanken

Centralsmörjningssystem (tillval)
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KOMTRAXEnkelt underhåll

Den vägen till hög 
produktivitet
KOMTRAX är det senaste inom 
trådlös övervakning. Kompatibel 
med PC, smartphone eller tablet, 
systemet levererar heltäckande och 
kostnadsbesparande information om 
vagnparken och utrustningen och er-
bjuder mängder av information som 
underlättar högsta maskinprestanda. 
Tack vare ett nära integrerat support-
nät kan du effektivisera verksam-
heten genom förebyggande åtgärder.

Kunskap
Du får snabba svar på grund-
läggande och viktiga frågor om 
maskinerna – vad de gör, när 

de gjorde det, var de finns, 
hur de kan användas mer 
effektivt och när de be-

höver service. Prestandadata 
vidarebefordras med trådlös kom-
munikation (satelit, GPRS eller 3G 
beroende på modell) från maskinen 
till datorn och din lokala Komatsu-
återförsäljare – som står redo för 
expertanalys och feedback.

Bekvämlighet
KOMTRAX tillåter enkel bevakning av 
flottan på webben, var du än är. Data 
analyseras och paketeras särskilt 
för enkel och intuitiv visning i kartor, 
listor, grafer och diagram. Du kan 
förutse underhåll och reservdelar 
samt felsöka innan Komatsu tekniker 
behöver komma ut.

Beslutsunderlag
Den detaljinformation som 
KOMTRAX gör tillgänglig dygnet 
runt, alla dagar, ger dig underlag 
för bättre beslut varje dag och på 
lång sikt – till ingen extra kostnad. 
Problem kan förutses, underhåll kun-
danpassas, stå-tiden minimeras och 
maskinen kan vara på stället där den 
skall vara, arbetandes på arbetsplat-
sen.
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Tekniska data

MOTOR

Modeller Komatsu SAA4D107E-3

Typ Common rail direktinsprutad 
turbodiesel, vattenkyld, 4-takt, 

turbomatad, med luftkyld 
intercooler

Motorstyrka

Vid motorvarvtal 2.000 v/minut

ISO 14396 110 kW / 150 Hk

ISO 9249 (nettoeffekt) 104 kW/139 HP

Antal cylindrar 4

Borrning × slag 107 × 124 mm

Slagvolym 4,5 l

Luftfiltertyp Dubbla element med 
dammindikator och  

automatisk reningsfunktion

Kylning Sugande kylfläkt med utloppsgaller

Generator 24 V/85 A

Startmotor 24 V/4,5 kW

Bränsle Diesel som uppfyller EN590  
Class 2 / Grade D.  

Paraffinic  (HVO, GTL, BTL), enligt 
EN 15940:2016

HYDRAULSYSTEM

Typ HydrauMind. Closed-centre system  
med lastavkännande  

och tryckreglerande ventiler

Tilläggskretsar Beroende på specifikationen kan upp till 
två ytterligare kretsar för proportionerliga 
reglage och snabbkopplingar installeras

Huvudpump Kolvpump med variabelt deplacement för 
tillförsel till bom-, stick-, skop-,  

sväng- och körkretsarna

Max. pumpflöde 308 l/min

Hydraulventilernas inställningar

Redskap 380 kg/cm²

Banddrivning 420 kg/cm²

Sväng 295 kg/cm²

Servo 36 kg/cm²

STYRSYSTEM

Styrning Hydrauliskt styrsystem 
med tillförsel från separat 

kugghjulspump, styrs via LS 
orbitrol- och prioriteringsventiler

Minsta vändradie 6.790 mm (till mitten yttre hjulet)

SVÄNG

Typ Axialkolvmotor och dubbla planetväxlar

Svänglås Integrerad eldriven flerskivsbroms  
i svängmotorn 

Svänghastighet 0 - 11 v/minut

Svängmoment 41 kNm

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Helautomatisk transmission med 
permanent 4-hjulsdrift

Körmotorer En axiell kolvmotor med variabel volym

Maximalt tryck 380 bar

Körlägen Automat + 3 körlägen

Hastigheter

Hög/Låg/Kryp 35,0 / 10,0 / 2,5 km/h

Hastighetsbegränsare för max. 20 km/h finns som extra utrustning

Max dragkraft 10.900 kg

Axelpendling 10° låsbar i alla lägen från förarhytten

PÅFYLLNINGSVOLYMER

Bränsletank 325 l

Kylare 22 l

Motorolja 18 l

Svängdrivning 4,5 l

Hydraultank 166 l

Transmission 3,0 l

Främre differential 9,5 l

Bakre differential 12,4 l

Nav framaxel 2,5 l

Nav bakaxel 2,5 l

Fettmängd svängpinjong 9,0 l

AdBlue®-tank 29,6 l

MILJÖ

Motor 
emissionskrav

Motorn uppfyller avgasreningskrav enligt 
föreslagen EU steg IV

Ljudnivåer

LwA Utvändigt 102 dB(A) (2000/14/EC steg II)

LpA Förarens öra 69 dB(A) (ISO 6396 dynamisk test)

Vibrations nivå (EN 12096:1997)

Hand/arm ≤ 2,5 m/s² (osäkerhetsfaktor K = 0,49 m/s²)

Kropp ≤ 0,5 m/s² (osäkerhetsfaktor K = 0,16 m/s²)

Innehåller fluorerade växthusgaser HFC-134a (GWP 1430). 
Gasmängd 0,9 kg, CO2-ekvivalent 1,29 t.

BROMSSYSTEM

Typ Hydrauliskt tvåkretsbromssystem, 
tillförsel från separat kugghjulspump

Färdbromsar Pedalaktiverade flerskivbromsar  
i oljebad, integrerade i naven

Parkeringsbromsar Eldriven ”fjädring/hydraulik”-
flerskivbroms i oljebad integrerad  

i transmissionen
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Tekniska data

Tjänstevikt, inklusive angiven arbetsutrustning, 2 500 mm sticka, förare, smörjmedel, kylmedel, full bränsletank, skopa (475 kg) och 
standardutrustningen.

TJÄNSTEVIKT (CA)

Redskap på undervagn Monobom Tvådelad bom

Utan stabilisator 16.190 kg 16.590 kg

Bakre blad 16.910 kg 17.310 kg

Bakre stödben 17.190 kg 17.590 kg

2 stödben + blad 17.910 kg 18.310 kg

4 stödben 18.190 kg 18.590 kg

MAX. SKOPKAPACITET OCH VIKT

Monobom

Sticklängd 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Materialvikt upp till 1,2 t/m³ 1,13 m³ 675 kg 0,75 m³ 525 kg 0,66 m³ 495 kg

Materialvikt upp till 1,5 t/m³ 0,94 m³ 615 kg 0,66 m³ 495 kg 0,56 m³ 465 kg

Materialvikt upp till 1,8 t/m³ 0,75 m³ 525 kg 0,56 m³ 465 kg 0,47 m³ 435 kg

Tvådelad bom

Sticklängd 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Materialvikt upp till 1,2 t/m³ 1,13 m³ 675 kg 1,04 m³ 645 kg 0,94 m³ 615 kg

Materialvikt upp till 1,5 t/m³ 0,94 m³ 615 kg 0,85 m³ 585 kg 0,75 m³ 525 kg

Materialvikt upp till 1,8 t/m³ 0,75 m³ 525 kg 0,75 m³ 525 kg 0,66 m³ 495 kg

Max. volym och vikt har beräknats i enlighet med ISO 10567:2007.
Tag kontakt med leverantören för val av skopa och tillbehör för det aktuella arbetet.

SKOP- OCH STICKKRAFT

Sticklängd 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Brytkraft 95 kN 95 kN 95 kN

Brytkraft vid max effekt 102 kN 102 kN 102 kN

Stickkraft 71 kN 60 kN 50 kN

Stickkraft vid max effekt 76 kN 64 kN 53 kN
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Dimensioner & arbetsvärden

MONOBOM

TVÅDELAD BOM

Körposition

Sticklängd A B

2.100 mm 8.020 mm 3.965 mm

2.500 mm 8.020 mm 3.965 mm

3.000 mm 8.075 mm 3.965 mm

Transportposition

Sticklängd C D

2.100 mm 8.325 mm 2.990 mm

2.500 mm 8.350 mm 3.070 mm

3.000 mm 8.885 mm 3.290 mm

Körposition

Sticklängd A B

2.100 mm 6.040 mm 3.995 mm

2.500 mm 6.085 mm 3.995 mm

3.000 mm 6.245 mm 3.995 mm

Transportposition

Sticklängd C D

2.100 mm 8.225 mm 3.085 mm

2.500 mm 8.250 mm 3.170 mm

3.000 mm 8.285 mm 3.380 mm

* Körposition utan skopa

* Körposition utan skopa
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Dimensioner & arbetsvärden

Alla mått med däck Bandenmarkt Excavator 315/70 R22.5
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Arbetsområden

MONOBOM

STICKLÄNGD 2,1 m 2,5 m 3,0 m

A Max. grävhöjd 8.730 mm 8.930 mm 9.285 mm

B Max. lasthöjd 6.335 mm 6.555 mm 6.911 mm

C Maximalt grävdjup 4.925 mm 5.320 mm 5.600 mm

D Max. räckvidd 8.640 mm 9.070 mm 9.485 mm

E Max. räckvidd på marken 8.620 mm 8.885 mm 9.315 mm

F Min. svängradie 3.205 mm 3.160 mm 3.180 mm
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Arbetsområden

TVÅDELAD BOM

STICKLÄNGD 2,1 m 2,5 m 3,0 m

A Max. grävhöjd 9.611 mm 9.910 mm 10.337 mm

B Max. lasthöjd 7.135 mm 7.433 mm 7.860 mm

C Maximalt grävdjup 4.968 mm 5.365 mm 5.861 mm

D Max. räckvidd 8.533 mm 8.905 mm 9.397 mm

E Max. räckvidd på marken 8.343 mm 8.715 mm 9.224 mm

F Min. svängradie 2.330 mm 2.423 mm 2.979 mm
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Lyftkapacitet

2,
1 

m

7,5 m kg *2.850 *2.850
6,0 m kg *2.500 *2.850 *3.850 3.200
4,5 m kg *2.400 2.400 *5.250 3.150 *6.250
3,0 m kg *2.400 2.150 *3.000 2.200 *5.650 3.050 *7.350 4.800
1,5 m kg *2.550 2.100 *3.850 2.150 *5.950 2.900 *8.150 4.500
0,0 m kg *2.850 2.150 *5.900 2.850 *8.050 4.250 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.400 2.350 *5.300 2.800 *7.150 4.100 *8.350 7.350
- 3,0 m kg *3.550 2.900 *5.400 4.050 *6.850 *6.900
- 4,5 m kg 4.150

2,
5 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350
6,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 3.250
4,5 m kg *2.050 *2.000 *2.350 2.250 *4.650 3.150 *5.050 4.850
3,0 m kg *2.050 2.000 *3.700 2.200 *5.450 3.050 *7.000 4.600
1,5 m kg *2.150 1.950 *4.500 2.150 *5.850 2.900 *8.000 4.300
0,0 m kg *2.350 1.950 *4.400 2.100 *5.950 2.850 *8.150 4.100 *4.800 *4.800

- 1,5 m kg *2.800 2.150 *5.450 2.750 *7.450 4.050 *7.800 7.300 *4.700 *4.700
- 3,0 m kg *3.600 2.600 *4.150 2.800 *5.950 4.050 *7.900 7.400
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *1.900 *1.900 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.700 *1.700 *3.350 3.250
4,5 m kg *1.700 *1.700 *3.000 2.250 *3.850 3.150
3,0 m kg *1.700 *1.650 *3.750 2.150 *5.050 3.000 *6.450 4.600 *9.550 8.450
1,5 m kg *1.750 1.750 *4.550 2.100 *5.600 2.850 *7.550 4.250
0,0 m kg *1.950 1.750 *4.550 2.050 *5.800 2.750 *8.000 4.050 *5.050 *5.000

- 1,5 m kg *2.250 1.900 *4.100 2.000 *5.600 2.700 *7.650 3.900 *7.050 7.100 *4.050 *4.050
- 3,0 m kg *2.800 2.250 *4.650 2.700 *6.400 3.900 *8.950 7.200 *6.650 *6.650
- 4,5 m kg *2.700 *2.650 *4.050 4.050 *5.550 *5.550

2,
1 

m

7,5 m kg *2.850 *2.850
6,0 m kg *2.500 *2.500 *3.850 *3.850
4,5 m kg *2.400 *2.400 *5.250 3.800 *6.250 5.850
3,0 m kg *2.400 *2.400 *3.000 2.700 *5.650 3.700 *7.350 5.550
1,5 m kg *2.550 *2.550 *3.850 2.650 *5.950 3.600 *8.150 5.250
0,0 m kg *2.850 2.600 *5.900 3.450 *8.050 5.100 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.400 2.900 *5.300 3.450 *7.150 5.100 *8.350 *8.350
- 3,0 m kg *3.550 *3.550 *5.400 5.150 *6.850 *6.850
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350
6,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 *3.750
4,5 m kg *2.050 *2.000 *2.350 *2.300 *4.650 3.850 *5.050 *5.000
3,0 m kg *2.050 *2.000 *3.700 2.700 *5.450 3.750 *7.000 5.600
1,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 2.650 *5.850 3.600 *8.000 5.300
0,0 m kg *2.350 *2.350 *4.400 2.550 *5.950 3.450 *8.150 5.100 *4.800 *4.800

- 1,5 m kg *2.800 2.650 *5.450 3.450 *7.450 5.050 *7.800 *7.800 *4.700 *4.700
- 3,0 m kg *3.600 3.200 *4.150 3.450 *5.950 5.100 *7.900 *7.900
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *1.900 *1.900 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.700 *1.700 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.700 *1.700 *3.000 2.700 *3.850 3.850
3,0 m kg *1.700 *1.650 *3.750 2.650 *5.050 3.700 *6.450 5.650 *9.550 *9.550
1,5 m kg *1.750 *1.750 *4.550 2.550 *5.600 3.550 *7.550 5.300
0,0 m kg *1.950 *1.950 *4.550 2.550 *5.800 3.400 *8.000 5.050 *5.050 *5.050

- 1,5 m kg *2.250 *2.250 *4.100 2.500 *5.600 3.300 *7.650 4.950 *7.050 *7.050 *4.050 *4.050
- 3,0 m kg *2.800 2.750 *4.650 3.300 *6.400 4.950 *8.950 *8.950 *6.650 *6.650
- 4,5 m kg *2.700 *2.650 *4.050 *4.050 *5.550 *5.550

Utan stabilisator

Blad fämre och bakre

Bakre stödben

Sticklängd
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

Monobom

2,
1 

m
7,5 m kg *2.850 *2.850
6,0 m kg *2.500 *2.500 3.850 2.800
4,5 m kg *2.400 2.100 3.750 2.750 5.850 4.200
3,0 m kg *2.400 1.850 2.650 1.900 3.650 2.650 5.550 3.900
1,5 m kg 2.500 1.800 2.600 1.850 3.550 2.550 5.000 3.650
0,0 m kg 2.550 1.850 3.450 2.400 5.100 3.500 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg 2.700 2.050 3.400 2.400 5.100 3.450 *8.350 6.200
- 3,0 m kg 3.550 2.550 5.100 3.550 *6.850 6.300
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350
6,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 2.850
4,5 m kg *2.050 1.950 *2.350 1.950 3.800 2.800 *5.050 4.250
3,0 m kg *2.050 1.750 2.650 1.900 3.700 2.650 5.600 4.000
1,5 m kg *2.150 1.650 2.600 1.850 3.550 2.550 5.300 3.700
0,0 m kg *2.350 1.700 2.550 1.800 3.450 2.400 5.100 3.500 *4.800 *4.800

- 1,5 m kg 2.600 1.850 3.400 2.400 5.050 3.450 *7.800 6.150 *4.700 *4.700
- 3,0 m kg 3.150 2.250 3.400 2.400 5.100 3.450 *7.900 6.250
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *1.900 *1.900 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.700 *1.700 *3.350 2.850
4,5 m kg *1.700 1.650 2.700 1.950 3.800 2.750
3,0 m kg *1.700 1.500 2.600 1.850 3.650 2.600 5.650 4.000 *9.550 7.250
1,5 m kg *1.750 1.500 2.550 1.800 3.500 2.450 5.300 3.650
0,0 m kg *1.950 1.500 2.450 1.750 3.350 2.350 5.050 3.450 *5.050 *5.050

- 1,5 m kg *2.250 1.600 2.400 1.700 3.300 2.300 4.950 3.350 *7.050 5.950 *4.050 *4.050
- 3,0 m kg 2.700 1.900 3.300 2.250 4.950 3.300 *8.950 6.000 *6.650 *6.650
- 4,5 m kg *2.700 2.600 *4.050 3.450 *5.550 *5.550



C

21

Lyftkapacitet

2,
1 

m

7,5 m kg *2.850 *2.850
6,0 m kg *2.500 *2.500 *3.850 *3.850
4,5 m kg *2.400 *2.400 *5.250 4.750 *6.250 *6.250
3,0 m kg *2.400 *2.400 *3.000 *3.000 *5.650 4.650 *7.350 7.050
1,5 m kg *2.550 *2.550 *3.850 *3.850 *5.950 4.500 *8.150 6.750
0,0 m kg *2.850 *2.850 *5.900 4.400 *8.050 6.600 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.400 *3.400 *5.300 4.350 *7.150 6.600 *8.350 *8.350
- 3,0 m kg *3.550 *3.550 *5.400 *5.400 *6.850 *6.850
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350
6,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 *3.700
4,5 m kg *2.050 *2.050 *2.350 *2.350 *4.650 *4.650 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 3.350 *5.450 4.650 *7.000 *7.000
1,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 3.300 *5.850 4.500 *8.000 6.800
0,0 m kg *2.350 *2.350 *4.400 3.250 *5.950 4.400 *8.150 6.600 *4.800 *4.800

- 1,5 m kg *2.800 *2.800 *5.450 4.350 *7.450 6.550 *7.800 *7.800 *4.700 *4.700
- 3,0 m kg *3.600 *3.600 *4.150 *4.150 *5.950 *5.950 *7.900 *7.900
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *1.900 *1.900 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.700 *1.700 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.700 *1.700 *3.000 *3.000 *3.850 *3.850
3,0 m kg *1.700 *1.700 *3.750 3.300 *5.050 4.650 *6.450 *6.450 *9.550 *9.550
1,5 m kg *1.750 *1.750 *4.550 3.250 *5.600 4.450 *7.550 6.800
0,0 m kg *1.950 *1.950 *4.550 3.150 *5.800 4.350 *8.000 6.550 *5.050 *5.050

- 1,5 m kg *2.250 *2.250 *4.100 3.150 *5.600 4.250 *7.650 6.450 *7.050 *7.050 *4.050 *4.050
- 3,0 m kg *2.800 *2.800 *4.650 4.250 *6.400 *6.400 *8.950 *8.950 *6.650 *6.650
- 4,5 m kg *2.700 *2.700 *4.050 *4.050 *5.550 *5.550

2,
1 

m

7,5 m kg *2.850 *2.850
6,0 m kg *2.500 *2.500 *3.850 *3.850
4,5 m kg *2.400 *2.400 *5.250 *5.250 *6.250 *6.250
3,0 m kg *2.400 *2.400 *3.000 *3.000 *5.650 *5.650 *7.350 *7.350
1,5 m kg *2.550 *2.550 *3.850 *3.850 *5.950 5.550 *8.150 *8.150
0,0 m kg *2.850 *2.850 *5.900 5.450 *8.050 *8.050 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.400 *3.400 *5.300 *5.300 *7.150 *7.150 *8.350 *8.350
- 3,0 m kg *3.550 *3.550 *5.400 *5.400 *6.850 *6.850
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350
6,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 *3.700
4,5 m kg *2.050 *2.050 *2.350 *2.350 *4.650 *4.650 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.050 *2.050 *3.700 *3.700 *5.450 *5.450 *7.000 *7.000
1,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 4.050 *5.850 5.550 *8.000 *8.000
0,0 m kg *2.350 *2.350 *4.400 3.950 *5.950 5.450 *8.150 *8.150 *4.800 *4.800

- 1,5 m kg *2.800 *2.800 *5.450 5.400 *7.450 *7.450 *7.800 *7.800 *4.700 *4.700
- 3,0 m kg *3.600 *3.600 *4.150 *4.150 *5.950 *5.950 *7.900 *7.900
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *1.900 *1.900 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.700 *1.700 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.700 *1.700 *3.000 *3.000 *3.850 *3.850
3,0 m kg *1.700 *1.700 *3.750 *3.750 *5.050 *5.050 *6.450 *6.450 *9.550 *9.550
1,5 m kg *1.750 *1.750 *4.550 4.000 *5.600 5.550 *7.550 *7.550
0,0 m kg *1.950 *1.950 *4.550 3.900 *5.800 5.400 *8.000 *8.000 *5.050 *5.050

- 1,5 m kg *2.250 *2.250 *4.100 3.900 *5.600 5.300 *7.650 *7.650 *7.050 *7.050 *4.050 *4.050
- 3,0 m kg *2.800 *2.800 *4.650 *4.650 *6.400 *6.400 *8.950 *8.950 *6.650 *6.650
- 4,5 m kg *2.700 *2.700 *4.050 *4.050 *5.550 *5.550

Stödben + blad

Stödben främre + bakre

Lyftkapaciteten ökar med 
respektive vikter vid borttagning 
av länksystem eller cylinder.

* Lyftkapaciteten är begränsad 
av hydrauliken och inte av 
stabiliteten.  
Värdena är baserade på 
ISO 10567  
Den angivna lyftkapaciteten 
kommer ej upp till 87% av 
hydraulikkapaciteten eller 75% 
av tipplasten.

Sticklängd
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

A

B

C

– Räckvidd från svängcentrum

– Skophöjd

– Lyftkapacitet, inklusive kopplingar 
(120 kg) och skopcylinder (109 kg)

– Nom. kapacitet, frontlyft

– Nom. kapacitet, sidlyft

– Nom. kapacitet, för max. räckvidd
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Lyftkapacitet

TVÅDELAD BOM

2,
1 

m
7,5 m kg *3.200 *3.200 *4.250 *4.250
6,0 m kg *2.700 2.550 3.800 2.800 *4.850 4.350
4,5 m kg *2.600 2.100 3.750 2.750 *5.850 4.200 *5.850 *5.850
3,0 m kg *2.600 1.900 3.650 2.600 5.550 3.900
1,5 m kg 2.550 1.800 2.600 1.850 3.550 2.550 5.250 3.600
0,0 m kg 2.600 1.850 3.450 2.400 5.100 3.500 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg 2.900 2.100 3.450 2.400 5.100 3.450 *8.400 6.200
- 3,0 m kg 4.150 2.900 5.150 3.550
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.600 *2.600 *4.000 *4.250
6,0 m kg *2.300 *2.300 *3.750 2.800 *4.050 4.350
4,5 m kg *2.150 1.950 3.800 2.750 *4.700 4.200 *5.850
3,0 m kg *2.150 1.750 2.650 3.700 2.600 5.650 3.900
1,5 m kg *2.300 1.650 2.600 1.850 3.550 2.550 5.350 3.600
0,0 m kg 2.250 1.700 2.550 3.450 2.400 5.100 3.500 *4.750 *4.300

- 1,5 m kg 2.650 1.900 3.400 2.400 5.050 3.450 *7.900 6.200
- 3,0 m kg 3.300 2.300 3.450 5.100 3.550
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *2.100 *2.100 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.900 *1.900 *3.350 2.850
4,5 m kg *1.800 1.700 2.550 1.950 *3.750 2.750 *3.600 *3.600
3,0 m kg *1.800 1.550 2.500 1.850 3.700 2.600 5.750 4.050 *9.200 7.350
1,5 m kg *1.850 1.500 2.550 1.800 3.550 2.450 5.400 3.700
0,0 m kg *2.050 1.500 2.350 1.750 3.400 2.350 5.100 3.450 *5.000 *5.000

- 1,5 m kg *2.350 1.650 2.450 1.700 3.300 2.250 4.950 3.300 *7.100 5.950 *3.900 *3.900
- 3,0 m kg 2.800 1.950 3.300 2.300 5.000 3.300 9.650 6.000
- 4,5 m kg

2,
1 

m

7,5 m kg *3.200 *3.200 *4.250
6,0 m kg *2.700 *2.700 *3.800 3.300 *4.850 *4.900
4,5 m kg *2.600 2.400 *5.200 3.150 *5.850 4.800 *5.850 *5.850
3,0 m kg *2.600 2.200 *5.900 3.000 *7.550 4.500
1,5 m kg *2.700 2.100 *3.450 2.150 *6.400 2.900 *8.700 4.250
0,0 m kg *3.000 2.150 *6.550 2.850 *8.950 4.100 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.550 2.400 *6.100 2.800 *8.400 4.050 *8.400 7.350
- 3,0 m kg *5.650 3.400 *6.750 4.150
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.600 *2.600 *4.000 *4.000
6,0 m kg *2.300 *2.300 *3.750 3.250 *4.050 *4.050
4,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 3.150 *4.700 *4.700
3,0 m kg *2.150 2.050 *3.650 2.200 *5.650 3.050 *7.050 4.600
1,5 m kg *2.300 1.950 *4.400 2.150 *6.200 2.900 *8.350 4.300
0,0 m kg *2.500 2.000 *4.100 2.100 *6.500 2.850 *8.950 4.100 *4.750 *4.750

- 1,5 m kg *2.950 2.200 *6.300 2.750 *8.600 4.050 *7.900 7.300
- 3,0 m kg *4.350 2.700 *5.050 2.800 *7.300 4.050
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *2.100 *2.100 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.900 *1.900 *3.350 3.250
4,5 m kg *1.800 *1.800 *3.000 2.250 *3.750 3.150 *3.600 *3.600
3,0 m kg *1.800 *1.800 *3.700 2.150 *4.750 3.000 *5.850 4.650 *9.200 8.600
1,5 m kg *1.850 1.750 *4.400 2.100 *5.900 2.850 *7.900 4.300
0,0 m kg *2.050 1.800 *4.900 2.050 *6.350 2.750 *8.700 4.050 *5.000 *5.000

- 1,5 m kg *2.350 1.950 *3.900 2.000 *6.350 2.700 *8.700 3.900 *7.100 7.100 *3.900 *3.900
- 3,0 m kg *2.950 2.250 *5.600 2.700 *7.800 3.900 *11.050 7.200
- 4,5 m kg

2,
1 

m

7,5 m kg *3.200 *3.200 *4.250 *4.250
6,0 m kg *2.700 *2.700 *3.800 *3.800 *4.850 *4.850
4,5 m kg *2.600 *2.600 *5.200 3.800 *5.850 *5.850 *5.850 *5.850
3,0 m kg *2.600 *2.600 *5.900 3.700 *7.550 5.550
1,5 m kg *2.700 2.550 *3.450 2.650 *6.400 3.600 *8.700 5.300
0,0 m kg *3.000 2.650 *6.550 3.450 *8.950 5.100 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.550 2.950 *6.100 3.450 *8.400 5.100 *8.400 *8.400
- 3,0 m kg *5.650 4.200 *6.750 5.150
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.600 *2.600 *4.000 *4.000
6,0 m kg *2.300 *2.300 *3.750 *3.750 *4.050 *4.050
4,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 3.850 *4.700 *4.700
3,0 m kg *2.150 *2.150 *3.650 2.700 *5.650 3.750 *7.050 5.650
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.400 2.650 *6.200 3.600 *8.350 5.350
0,0 m kg *2.500 2.450 *4.100 2.550 *6.500 3.450 *8.950 5.100 *4.750 *4.750

- 1,5 m kg *2.950 2.700 *6.300 3.450 *8.600 5.050 *7.900 *7.900
- 3,0 m kg *4.350 3.300 *5.050 3.450 *7.300 5.100
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *2.100 *2.100 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.900 *1.900 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.800 *1.800 *3.000 2.700 *3.750 *3.750 *3.600 *3.600
3,0 m kg *1.800 *1.800 *3.700 2.650 *4.750 3.700 *5.850 5.700 *9.300 *9.300
1,5 m kg *1.850 *1.850 *4.400 2.550 *5.900 3.550 *7.900 5.300
0,0 m kg *2.050 *2.000 4.650 2.550 *6.350 3.400 *8.700 5.050 *5.000 *5.000

- 1,5 m kg *2.350 *2.300 *3.900 2.500 *6.350 3.300 *8.700 4.950 *7.100 *7.100 *3.900 *3.900
- 3,0 m kg *2.950 2.800 *5.600 3.350 *7.800 4.950 *11.050 9.350
- 4,5 m kg

Utan stabilisator

Blad fämre och bakre

Bakre stödben

Sticklängd
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m



23

Lyftkapacitet

2,
1 

m

7,5 m kg *3.200 *3.200 *4.250 *4.250
6,0 m kg *2.700 *2.700 *3.800 *3.800 *4.850 *4.850
4,5 m kg *2.600 *2.600 *5.200 4.750 *5.850 *5.850 *5.850 *5.850
3,0 m kg *2.600 *2.600 *5.900 4.650 *7.550 7.100
1,5 m kg *2.700 *2.700 *3.450 3.300 *6.400 4.500 *8.700 6.800
0,0 m kg *3.000 *3.000 *6.550 4.400 *8.950 6.600 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.550 *3.550 *6.100 4.350 *8.400 6.600 *8.400 *8.400
- 3,0 m kg *5.650 5.300 *6.750 6.650
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.600 *2.600 *4.000 *4.000
6,0 m kg *2.300 *2.300 *3.750 *3.750 *4.050 *4.050
4,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 *4.500 *4.700 *4.700
3,0 m kg *2.150 *2.150 *3.650 3.350 *5.650 4.650 *7.050 *7.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.400 3.300 *6.200 4.500 *8.350 6.850
0,0 m kg *2.500 *2.500 *4.100 3.250 *6.500 4.400 *8.950 6.600 *4.750 *4.750

- 1,5 m kg *2.950 *2.950 *6.300 4.350 *8.600 6.550 *7.900 *7.900
- 3,0 m kg *4.350 4.200 *5.050 4.350 *7.300 6.600
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *2.100 *2.100 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.900 *1.900 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.800 *1.800 *3.000 *3.000 *3.750 *3.750 *3.600 *3.600
3,0 m kg *1.800 *1.800 *3.700 3.300 *4.750 4.650 *5.850 *5.850 *9.200 *9.200
1,5 m kg *1.850 *1.850 *4.400 3.250 *5.900 4.500 *7.900 6.850
0,0 m kg *2.050 *2.050 *4.900 3.150 *6.350 4.350 *8.700 6.550 *5.000 *5.000

- 1,5 m kg *2.350 *2.350 *3.900 3.150 *6.350 4.250 *8.700 6.450 *7.100 *7.100 *3.900 *3.900
- 3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.600 4.250 *7.800 6.450 *11.050 *11.050
- 4,5 m kg

2,
1 

m

7,5 m kg *3.200 *3.200 *4.250 *4.250
6,0 m kg *2.700 *2.700 *3.800 *3.800 *4.850 *4.850
4,5 m kg *2.600 *2.600 *5.200 *5.200 *5.850 *5.850 *5.850 *5.850
3,0 m kg *2.600 *2.600 *5.900 5.700 *7.550 *7.550
1,5 m kg *2.700 *2.700 *3.450 *3.450 *6.400 5.550 *8.700 8.700
0,0 m kg *3.000 *3.000 *6.550 5.500 *8.950 8.550 *4.300 *4.300

- 1,5 m kg *3.550 *3.550 *6.100 5.450 *8.400 *8.400 *8.400 *8.400
- 3,0 m kg *5.650 *5.650 *6.750 *6.750
- 4,5 m kg

2,
5 

m

7,5 m kg *2.600 *2.600 *4.000 *4.000
6,0 m kg *2.300 *2.300 *3.750 *3.750 *4.050 *4.050
4,5 m kg *2.150 *2.150 *4.500 *4.500 *4.700 *4.700
3,0 m kg *2.150 *2.150 *3.650 *3.650 *5.650 *5.650 *7.050 *7.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.400 4.050 *6.200 5.600 *8.350 *8.350
0,0 m kg *2.500 *2.500 *4.100 4.000 *6.500 5.450 *8.950 8.550 *4.750 *4.750

- 1,5 m kg *2.950 *2.950 *6.300 5.400 *8.600 8.450 *7.900 *7.900
- 3,0 m kg *4.350 *4.350 *5.050 *5.050 *7.300 *7.300
- 4,5 m kg

3,
0 

m

7,5 m kg *2.100 *2.100 *2.500 *2.500
6,0 m kg *1.900 *1.900 *3.350 *3.350
4,5 m kg *1.800 *1.800 *3.000 *3.000 *3.750 *3.750 *3.600 *3.600
3,0 m kg *1.800 *1.800 *3.700 *3.700 *4.750 *4.750 *5.850 *5.850 *9.200 *9.200
1,5 m kg *1.850 *1.850 *4.400 4.000 *5.900 5.550 *7.900 *7.900
0,0 m kg *2.050 *2.050 *4.900 3.900 *6.350 5.400 *8.700 8.450 *5.000 *5.000

- 1,5 m kg *2.350 *2.350 *3.900 3.900 *6.350 5.350 *8.700 8.300 *7.100 *7.100 *3.900 *3.900
- 3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.600 5.350 *7.800 *7.800 *11.050 *11.050
- 4,5 m kg

Stödben + blad

Stödben främre + bakre

Lyftkapaciteten ökar med 
respektive vikter vid borttagning 
av länksystem eller cylinder.

* Lyftkapaciteten är begränsad 
av hydrauliken och inte av 
stabiliteten.  
Värdena är baserade på 
ISO 10567.  
Den angivna lyftkapaciteten 
kommer ej upp till 87% av 
hydraulikkapaciteten eller 75% 
av tipplasten.

Sticklängd
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

A

B

C

– Räckvidd från svängcentrum

– Skophöjd

– Lyftkapacitet, inklusive kopplingar 
(120 kg) och skopcylinder (109 kg)

– Nom. kapacitet, frontlyft

– Nom. kapacitet, sidlyft

– Nom. kapacitet, för max. räckvidd
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Din Komatsu partner:

Standard och extra utrustning

Printed in Europe – Ej bindande uppgifter, ändringar förbehållna. Illustrationerna kan avvika från standardutförandet.  
Standard- och specialutrustning kan variera. 

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V.

HYDRAULSYSTEM
Elektronisk belastningsavkänning, stängt centrum 
(E-CLSS) hydraulsystem



Styrsystem för pump och motor (Pump and Engine 
Mutual Control, PEMC)



Väljarsystem med sex arbetslägen: powerläge, 
lyftläge/precisionsarbete, hammarläge, 
ekonomiläge, powerläge redskap och ekonomiläge 
redskap



”PowerMax” funktion 

Progressiva servospakar (PPC) för sticka, bom, 
skopa och svängning med proppstyrning  
för extrautrustning och 5 extra knappar,  
med FNR knapp



Extra hydraulkrets (HCU-B) 

Extra hydraulkrets (HCU-C) 

Förlängning HCU-C till HCU-D 

Integrerad redskapsstyrning (Komatsu Integrated 
Attachment Control, KIAC)



Bomfjädringssystem (ECSS) 

Förberedd för hydraulisk snabbkoppling 

DRIVNING & BROMSAR
Helautomatisk 3-hastighets kraftöverföring genom 
T/M, främre och bakre planetaxlar



Pendlande framaxel (10°) med automatisk och 
manuell cylinderlåsning



Farthållare 

20, 25 eller 35 km/h version 

Transmissionsskydd 

SÄKERHETSUTRUSTNING
KomVision kamerasystem 

Starktonshorn 

Överlastvarning 

Låsbart tanklock med skydd 

Akustiskt köralarm 

Stora handtag, backspeglar 

Huvudströmbrytare 

Slangbrottsventiler för bommen 

Slangbrottsventil för stickan 

Slangbrottsventil för 2-delad bom 

Rasskydd frontruta, förarskydd klass II (FOPS) 

Rasskydd tak, förarskydd klass II (FOPS) 

Akustiskt köralarm (”white noise” version) 

BELYSNINGSSYSTEM
Standardpaket med halogenarbetsbelysning  
(4 fram/4 bak)



Utökat paket med halogenarbetsbelysning  
(8 fram/4 bak)



Paket med LED-arbetsbelysning (10 fram/4 bak) 

Roterande varningsljus 

ANNAN UTRUSTNING
Standard motvikt 

Elektrisk tankpump med automatisk avstängning 

Verktygslåda på chassits ena sida 

En extra chasimonterad verktygslåda 

Bioolja i arbetshydrauliken 

Speciallackering 

ARBETSUTRUSTNING
Monobom 

Tvådelad bom 

Sticka 2,1 m; 2,5 m; 3,0 m 

Tvådelad gripstång 

Lehnhoff-snabbkopplingar 

Lehnhoff-skopor 

MOTOR
Komatsu SAA4D107E-3 common rail 
direktinsprutad turbodiesel, intercooler, 
lågemissionsmotor



Motor enligt EU steg IV 

Sugande kylfläkt 

Diesel förvärmare 

Överhettningsskydd för motorn 

Automatisk motorvarvtalsänkning 

Justerbar tomgångsavstängning 

Lösenordsskydd för start av motorn 

Batterier 2 ×12 V / 125 Ah 

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Automatisk avluftning på bränsleledningen 

Luftfilter av dubbelelementtyp med dammindikator 
och automatisk rensning



KOMTRAX – Trådlöst Komatsu övervakningssystem 
(3G)



Multifunktions videokompatibel färgskärm med 
funktionskontroll (EMMS) och effektivitetsvisning



Verktyg 

Komatsu CARE™ – Ett underhållsprogram för 
Komatsu kunder



Smörjpunkter 

Automatisk centralsmörjningssystemet 

UNDERVAGN
Parallellblad (fämre och/eller bakre) med 
cylinderskydd



2 eller 4 stödben med cylinderskydd, individuellt 
justerbara



Differentialbroms 

Tvillingmonterade däck 10,00-20 16 PR 

Tvillingmonterade däck Bandenmarkt Excavator 
315/70 R22.5



Tvillingmonterade däck Nokian 10-20 (L5) 

Enkelmonterade däck Michelin 18.00-19.5 

Däck Bandenmarkt Grader 315/70 R22.5 

Draganordningar 

Stötfångare 

FÖRARHYTT
SpaceCab™ förarhytt; Högt trycksatt och 
tätt förseglad visköst monterad förarhytt med 
tonade rutor av säkerhetsglas, stort takfönster 
med solskydd, uppdragningsbar vindruta med 
låsanordning, borttagbar nedre ruta, främre 
vindrutetorkare med intermittenta egenskaper, 
solskydd, cigarettändare, bagagehylla, golvmatta



Luftfjädrad, uppvärmd förarstol med stöd för 
korsryggen, armstöd justerbara i höjdled och 
rullbälte



Automatisk klimatanläggning 

12/24 V strömförsörjning 

Flaskhållare och tidningsfack 

Värme- och kylbox 

Premium-förarsäte med högre komfort 

CD radio med aux-ingång (mp3-uttag) 

Heated, Justerbar, fjädrande stol 

Nedre vindrutetorkare 

Regnavvisare (ej för användning med ras-skydd) 

Spakstyrningssystem 

Ytterligare utrustning på begäran

 standardutrustning
 extra utrustning


