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EW145B PRIME
MÁY XÚC ĐÀO 12.8 -71.7t  150hp
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AN TOÀN
• An toàn luôn là Giá trị cốt lõi mà Volvo luôn gửi

gắm trong từng sản phẩm.

• Bậc lên xuống, sàn chống trượt với các tấm thép
dập lỗ làm tăng độ bám.

•

• Sơn máy không chì, không gây hại sức khỏe

•

HIỆU QUẢ CAO
• Động cơ Volvo mạnh mẽ, giúp máy hoạt động

hiệu quả.

• VOLVO là Thương hiệu Tiết kiệm nhiên liệu
hàng đầu thế giới

• Hệ thống thủy lực đạt năng suất tối đa khi cần.

• Công suất máy được điều chỉnh hài hòa giữa 
các chế độ làm việc như tuần hoàn dầu giữa 
các khoang của xy lanh công tác và các chế độ
ưu tiên hoạt động, giúp giảm thời gian chu kỳ
công tác và tăng năng suất cho mỗi ca làm việc.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Giảm thấp khí thải và giảm độ ồn.

 95% máy Volvo là có thể tái chế.

• Cabin rộng rãi, tầm nhìn bao quát.

• Ghế ngồi tiện nghi, điều chỉnh dễ dàng
tùy người sử dụng.

• Trục lái gọn gàng, đảm bảo tầm nhìn
thuận lợi.

• Các điểm bảo dưỡng đơn giản, vị trí thuận lợi tạo 
điều kiện cho việc bảo dưỡng.

• Các điểm tra dầu mỡ ở vị trí tập trung, dễ dàng bảo 
dưỡng.

• Thao tác dễ học. Vận hành dễ dàng

• Thiết bị điều khiển điện tự sửa chữa và 
điều chỉnh mọi chức năng.

• Lọc gió trong cabin dễ dàng thay thế bảo dưỡng.

• Hệ thống làm mát dễ dàng bảo dưỡng

• Bậc lên xuống dễ dàng sau cabin giúp việc 
bảo dưỡng thuận lợi hơn.

• Khung gầm chắc chắn đảm bảo độ bền và ổn định.

• Cần nâng và tay cần được gia cố tại vị trí trọng yếu
để tăng khả năng làm việc của máy

• Ben ủi có diện tích tiếp xúc lớn nhằm
tránh làm hỏng mặt đường

• Chiều dài cơ sở giúp ổn định tay lái
và di chuyển êm ái hơn.

TIỆN LỢI

VẬN HÀNH BỀN BỈ

CHẤT LƯỢNG TỐT
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• Cabin rộng rãi, tầm nhìn bao quát.

• Ghế ngồi tiện nghi, điều chỉnh dễ dàng
tùy người sử dụng.

• Trục lái gọn gàng, đảm bảo tầm nhìn
thuận lợi.

• Các điểm bảo dưỡng đơn giản, vị trí thuận lợi tạo 
điều kiện cho việc bảo dưỡng.

• Các điểm tra dầu mỡ ở vị trí tập trung, dễ dàng bảo 
dưỡng.

• Thao tác dễ học. Vận hành dễ dàng

• Thiết bị điều khiển điện tự sửa chữa và 
điều chỉnh mọi chức năng.

• Lọc gió trong cabin dễ dàng thay thế bảo dưỡng.

• Hệ thống làm mát dễ dàng bảo dưỡng

• Bậc lên xuống dễ dàng sau cabin giúp việc 
bảo dưỡng thuận lợi hơn.

• Khung gầm chắc chắn đảm bảo độ bền và ổn định.

• Cần nâng và tay cần được gia cố tại vị trí trọng yếu
để tăng khả năng làm việc của máy

• Ben ủi có diện tích tiếp xúc lớn nhằm
tránh làm hỏng mặt đường

• Chiều dài cơ sở giúp ổn định tay lái
và di chuyển êm ái hơn.

TIỆN LỢI

VẬN HÀNH BỀN BỈ

CHẤT LƯỢNG TỐT
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Volvo D6E EIE3
33.3 r/s (2 000 rpm)

  102 kW (139 metric hp) 
  110 kW (150 metric hp)

690 Nm
6

5.7 l
98 mm

126 mm

24 V
2 x 12 V
120 Ah

28 V / 80 A
2 240 W

9.00 x 20-14PR
7.5 ton (74.7 kN)

37 km/h
10 km/h
3.6 km/h

6.9 m
330 / 350 kg

Máy xúc với cần 4.4m, tay đào 2.1m và gầu 0.57l

Tổng trọng lượng máy, bao gồm 
cả lưỡi gạt phía sau 13 100 kg

Bình nhiên liệu 260 l
Dầu thủy lực, tổng 265 l
Thùng dầu thủy lực 95 l
Dầu động cơ 25 l
Nước làm mát động cơ 28 l
Bộ truyền động 2.5 l

11.5 l
14 l

5 l

32,4 / 34.3 Mpa
34.3 Mpa
26.5 Mpa

3.9 Mpa

2
ø110 x 980 mm

1
ø120 x 1 030 mm

1
ø100 x 865 mm

2
ø100 x 260 mm

Toa quay được dẫn động bởi một động cơ thủy lực 
pít tông hướng trục thông qua hộp giảm tốc bánh 
răng hành tinh. Phanh hãm toa quay tự động và 
van giảm chấn quay được lắp đặt như thiết bị tiêu 
chuẩn theo máy.

12.2 rpm

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Động cơ
Động cơ diesel của Volvo áp dụng Công Nghệ 
Đốt Cháy tiên tiến nhất (V-ACT) nhằm giảm tải 
khí thải và đảm bảo chất lượng làm việc cũng 
như tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Động cơ phù 
hợp với tiêu chuẩn EU IIIA sử dụng kim phun 
nhiên liệu áp suất cao và chuẩn xác tuyệt đối, 
turbo tăng áp với bộ làm mát khí nạp và hệ 
thống điện tử điều khiển động cơ, nhằm đảm 

bảo hiệu suất cao nhất có thể.

Động cơ
Công suất tối đa, tại
Tổng (ISO 9249/SAE J1349)
Sử dụng (SAE J1995)
Mô mem xoắn cực đại tại 1,500 r/phút
Số xy lanh
Dung tích
Đường kính xy lanh
Hành trình piston

Hệ thống điện
Hệ thống Contronics theo dõi các chức năng của 
máy và cung cấp các thông tin chẩn đoán quan 
trọng. 
Hệ thống điện công suất lớn được bảo vệ tốt. 
Hộp cầu chì và rơ-le của máy được bố trí hợp lý, 
rõ ràng trên bảng mạch in phía sau cabin, dễ 
dàng tiếp cận kiểm tra và thay thế.

Điện áp
Bình điện
Dung tích bình điện
Máy phát
Công suất

Cabin
Buồng lái được thiết kế với cửa mở rộng, lên 
xuống dễ dàng, được lắp trên các giảm chấn 
thuỷ lực để giảm xóc và chống rung, cùng với lớp 
lót thẩm âm giúp giảm độ ồn. Buồng lái có tầm 
nhìn rộng tứ phía. Kính chắn gió có thể kéo trượt 
trên nóc và phần kính dưới, phía trước có thể 
tháo rời và cất giữ ở cửa bên.

Hệ thống tích hợp điều hòa và sưởi ấm không 
khí: Không khí cung cấp vào buồng lái được lọc, 
điều áp nhờ quạt điều khiển tự động. Khí được 
phân phối qua 13 cửa gió.

Ghế ngồi khoa học cho ngời vận hành: Ghế lái 
điều chỉnh được, các bàn điều khiển dịch chuyển 
độc lập tạo thoải mái cho người lái. Ghế lái có 9 
nấc điều chỉnh khác nhau và dây đai an toàn bảo 
đảm mọi yêu cầu của người vận hành.

Mức độ ồn trong buồng lái theo tiêu chuẩn ISO 
6396: LpA 72 dB(A)

Mức độ ồn bên ngoài buồng lái theo ISO 6395 và 
EU quy định 2000/14/EC: L wA 100 dB(A)

Khung gầm
Hệ thống truyền động: Một mô-tơ pít tông 
hướng trục loại lớn được lắp trên hộp số 2 cấp 
PowerShift dùng chung cho cả cầu trước và sau, 
với moay-ơ giảm tốc trên mỗi cầu.

Khung gầm chắc chắn với các góc hàn mạnh 
mẽ. Lazang và lốp: Lốp kép

Trục trước: Loại trục cứng cho máy đào với cơ 
cấu nghiêng theo địa hình và được khóa cứng tự 
động hoặc bởi người lái. Độ nghiêng mỗi bên là 
±6.5°

Bánh đôi
(Tổng) lực kéo
Tốc độ chạy trên đường bằng
Tốc độ chạy trên đường mỏ
Tốc độ leo dốc
Bán kính quay nhỏ nhất
Áp suất hệ thống

Phanh
Phanh công tác: Kiểu thủy lực, đĩa ma sát ướt
tự điều chỉnh khe hở với 2 mạch phanh riêng
biệt.

Phanh dừng đỗ: Kiểu thường đóng, đĩa ma sát 
ướt nằm trong hộp số, tác động lò xo, nhả phanh 
bằng thủy lực.

Phanh dừng đào: Phanh chính với cơ cấu khóa 
cơ khí.

Hệ thống an toàn: Hệ thống phanh 2 mạch riêng 
biệt với bình tích năng thủy lực, giúp máy dừng 
an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ 
thống phanh chính.

Trọng lượng

Nhà ly hợp
Cầu trước
Cầu sau
Hệ giảm tốc đôi

Dung tích

Hệ thống thủy lực
Hệ thống điều khiển mới thủy lực-điện và MCV sử 
dụng công nghệ thông minh để điều khiển lưu 
lượng theo yêu cầu, làm tăng công suất vận hành 
và tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hệ thống phối hợp, 
cần-tay gầu và ưu tiên quay toa tương thích với 
nhau, trợ giúp quá trình làm việc được hiệu quả 
cao.

Các chức năng quan trọng:
- Hệ thống phối hợp: Kêt hợp lưu lượng của 2 bơm 
để đảm bảo chu kỳ làm việc nhanh và năng suất 
cao.
- Ưu tiên cần: Cần được ưu tiên để nâng nhanh 
hơn khi chất tải hoặc khi đào sâu.
- Ưu tiên cho cần: Hoạt động của tay gầu được ưu 
tiên để vận hành nhanh hơn trong hoạt động san 
phẳng hoặc tăng khả năng múc đầy gầu khi đào.
- Ưu tiên quay toa: Ưu tiên hoạt động quay toa 
nhanh hơn khi vận hành kết hợp quay toa với các 
thao tác khác.
Hệ thống tái sinh: Ngăn sự xâm thực và cung cấp 
lưu lượng tới thao tác khác trong quá trình vận 
hành kết hợp để tối đa hóa công suất.
- Tăng công suất: Tất cả lực của thiết bị công tác 
được tăng lên. 
- Van chống tụt: Cần và tay gầu được lắp van 
chống tụt để ngăn xilanh không bị tụt.

Các chế độ làm việc đa dạng:
Chế độ dừng đỗ (P): Chế độ dừng đỗ nhằm bảo 
đảm an toàn tối ưu.

Chế độ di chuyển (T): Tốc độ vòng tua của động cơ 
được điểu khiển theo vị trí của pedal di chuyển và 
công tắc lựa chọn chế độ để giảm tiêu hao nhiên 
liệu và độ ồn. Các cơ cấu công tác bị hạn chế 
không hoạt động để đảm bảo an toàn tối đa khi 
máy di chuyển.

Chế độ làm việc (W): Chế độ làm việc với sự điều 
chỉnh rpm động cơ cho mức làm việc bình thường 
và sử dụng tốc độ hiệu quả nhất.

Chế độ leo dốc (C): Chế độ tăng lực cho mức di 
chuyển chậm 3.6km/h

Bơm thủy lực
Bơm chính: 
Kiểu
Lưu lượng lớn nhất

2 bơm piston hướng trục lưu lượng vô cấp
2 x 160 l/min

Bơm điều khiển:
Kiểu
Lưu lượng lớn nhất

Bơm bánh răng
1 x 20 l/min

Bơm bánh lái & phanh
Kiểu
Lưu lượng lớn nhất

Bơm bánh răng độ ồn thấp
36 + 16 l/min

Mô-tơ thuỷ lực
Di chuyển: Mô-tơ piston đồng trục lưu lượng biến thiên
Quay toa Mô-tơ piston đồng trục lưu lượng
không đổi, có phanh cơ khí

Áp suất đặt tại các van điều áp
Thiết bị
Mạch di chuyển
Mạch mâm xoay
Mạch điều khiển

Cần
Đường kính x hành trình
Tay đào
Đường kính x hành trình

Xy lanh thủy lực:

Gầu
Đường kính x hành trình
Lưỡi gạt phía sau
Đường kính x hành trình

Hệ thống quay toa

Tốc độ xoay tối đa
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Chi tiết về Gầu

Loại gầu Kích thước  Chiều rộng Khối 
lượng Răng

Tên Ứng dụng l mm kg EA G 2.1 m

V2

GP
520 1 010 460 5 1 800 

570 1 090 480 5 1 800 

HD
520 1 010 550 5 1 800 

570 1 090 570 5 1 800 

V3 GP 580 1 000 393 4 1 800

Cần 4.4 m 

Tên l mm kg EA G 2.1 m

V2

GP
520 1 010 460 5 1 800 

570 1 090 480 5 1 800 

HD
520 1 010 550 5 1 800 

570 1 090 570 5 1 800 

V3 GP 580 1 000 393 4 1 800 

Tên l mm kg EA G 2.1 m

V3 GP 580 1 000 407 4 1 800 

Tên l mm kg EA G 2.1 m

V3 GP 580 1 000 407 4 1 800 

Lưu ý:  Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia đại lý Volvo của bạn để có các lựa chọn gầu thích hợp với từng ứng dụng.
Các đề xuất đưa ra chỉ là sự hướng dẫn, dựa trên các điều kiện ứng dụng điển hình. 
Kích thước gầu dựa trên tiêu chuẩn I SO 7451, hệ số xúc đầy có góc nghỉ 1:1. 
Tải trọng tối đa:  Tải trọng, khối lượng gầu và các dụng cụ đi kèm như bộ gá lắp nhanh... 

•EW145B prime với gầu lắp trực tiếp

•EW145B prime ben ủi với gầu tháo lắp nhanh

•EW145B prime với gầu tháo lắp nhanh

•EW145B prime ben ủi với bộ gá lắp gầu nhanh

Loại gầu Chiều rộng Khối lượng Răng

Ứng dụng

Ứng dụng

Loại gầu Kích thước  Khối lượng Răng

Cần 4.4 m 

Cần 4.4 m 

Cần 4.4 m 
Loại gầu Kích thước Chiều rộng Khối lượng Răng

Ứng dụng

Tỉ trọng vật liệu tối đa khuyến cáo (kg/m3)

Tỉ trọng vật liệu tối đa khuyến cáo (kg/m3)

Kích thước

Tỉ trọng vật liệu tối đa khuyến cáo (kg/m3)

Chiều rộng

Tỉ trọng vật liệu tối đa khuyến cáo (kg/m
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Kích thước máy

Mô tả Đơn vị
4.4 m Cần

2.1 m tay đào

A. Chiều rộng thân máy mm 2 490

B. Chiều rộng máy mm 2 496

C. Chiều cao tới nóc cabin mm 3 058

D. Bán kính quay đuôi mm 2 290

E. Khoảng sáng phần đối trọng mm 1 208

F. Chiều dài cơ sở mm 2 800

G. Khoảng cách giữa hai tâm bánh mm 1 914

K. Khoãng sáng gầm xe nhỏ nhất mm 350

I. Tổng chiều dài xe mm 7 479

J. Tổng chiều cao lên tới đỉnh cần mm 3 543

J

I A

B

G

C

H

F

E

D
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•Cần

• Tay đào

• Lưỡi gạt phía sau

Chiều dài

Chiều cao

Đơn vị 2.1 m 2.1 m HD

mm 2 805 2 805

mm 690 690

mm 250 250

kg 532 532

* Bao gồm xy lanh gầu, thanh nốt và chốt

Mô tả Đơn vị 4.4 m 4.4 m HD

Chiều dài mm 4 565 4 565

Chiều cao mm 1 330 1 330

Chiều rộng mm 540 540

Trọng lượng kg 977 1 045

* Tính cả xy lanh, thanh nốt và chốt

Mô tả Đơn vị Thông số

Chiều dài mm 550

Chiều cao mm 2 496

Trọng lượng kg 453

Độ cao khi nâng mm 489

Chiều dài

Chiều cao

Chiều dài

Chiều cao

Mô tả

Chiều dài

Chiều cao

Chiều rộng

Trọng lượng
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Máy với Gầu gắn trực tiếp Đơn vị
4.4 m Cần

2.1 m Tay đào

A. Chiều với đào tối đa mm 7 770

B. Chiều vươn đào tối đa mm 7 544

C. Chiều đào sâu tối đa mm 4 700

D. Chiều đào sâu tối đa (2.44 m mặt bằng) mm 4 396

E. Chiều đào vách đứng tối đa mm 4 116

F. Chiều cao cắt tối đa mm 8 395

G. Chiều cao đổ tải tối đa mm 5 943

H. Bán kính quay trước tối thiểu mm 2 613

Lực đào với Gầu gắn trực tiếp Đơn vị
4.4 m Cần

2.1 m Tay đào

Bán kính gầu mm 1 250

Lực phá vỡ - Gầu
(Bình thường/kích 

công suất )

SAE J1179 kN 81.4 / 86.3

ISO 6015 kN 92.1 / 97.7

Lực phá vỡ - Tay đào
(Bình thường/ Kích công 

suất)

SAE J1179 kN 69.0 / 73.3

ISO 6015 kN 71.4 / 75.7

Góc lộn gầu deg 174

Khoảng làm việc & Lực đào

A

B

F

G

E

2.44 m

C D

H
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Nâng
ngang

Nâng
dọc

Khoảng cách
từ móc nâng
tới nền

2.0 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m Tầm với tối đa

Max.
m

Cần nâng  4.4 m 
+
Tay đào 2.1 m
+
Đối trọng
1 650 kg
+
Lưỡi gạt nâng

7.0 m kg *3 910 *3 910 3.74

6.0 m kg *3 460 *3 460 *3 870 2 610 4.89

5.0 m kg *3 460 3 460 *3 780 2 530 *3 640 2 050 5.63

4.0 m kg *4 850 *4 850 *4 310 3 500 *4 060 2 460 3 770 1 820 *3 580 1 760 6.11

3.0 m kg *7 020 5 070 *5 310 3 300 *4 580 2 360 3 730 1 780 3 350 1 600 6.40

2.0 m kg *6 390 3 100 4 900 2 260 3 660 1 720 3 210 1 510 6.51

1.0 m kg 6 960 2 950 4 790 2 160 3 600 1 670 3 210 1 500 6.47

0 m kg *8 220 4 340 6 850 2 860 4 720 2 100 3 560 1 640 3 350 1 550 6.26

-1.0 m kg *6 450 *6 450 *10 650 4 350 6 820 2 830 4 690 2 080 3 680 1 690 5.87

-2.0 m kg *10 510 9 040 *10 040 4 400 6 850 2 860 4 720 2 110 4 390 1 980 5.25

-3.0 m kg *8 720 4 530 *6 480 2 960 *5 810 2 680 4.31

Cần nâng  4.4 m 
+
Tay đào 2.1 m
+
Đối trọng
1 650 kg
+
Lưỡi gạt hạ

7.0 m kg *3 910 *3 910 3.74

6.0 m kg *3 460 *3 460 *3 870 3 020 4.89

5.0 m kg *3 640 *3 640 *3 780 2 920 *3 640 2 370 5.63

4.0 m kg *4 850 *4 850 *4 310 4 070 *4 060 2 850 *4 060 2 110 *3 580 2 040 6.11

3.0 m kg *7 020 6 040 *5 310 3 860 *4 580 2 750 *4 250 2 070 *3 630 1 860 6.40

2.0 m kg *6 390 3 650 *5 170 2 640 *4 560 2 010 *3 780 1 770 6.51

1.0 m kg *7 260 3 490 *5 700 2 540 *4 860 1 960 *4 070 1 760 6.47

0 m kg *8 220 5 260 *7 750 3 400 *6 070 2 480 4 920 1 930 *4 550 1 820 6.26

-1.0 m kg *6 450 *6 450 *10 650 5 260 *7 860 3 370 *6 170 2 460 5 100 1 980 5.87

-2.0 m kg *10 510 *10 510 *10 040 5 320 *7 550 3 400 *5 850 2 490 *5 450 2 330 5.25

-3.0 m kg *8 720 5 450 *6 480 3 500 *5 810 3 160 4.31

8

Sức nâng
Tại tay đào không lắp gầu xúc. Đơn vị: 1,000 kg.
Với sức nâng khi có cả gầu, chỉ cần trừ đi khối lượng với gầu gắn trực tiếp hoặc khối lượng gầu với gá lắp gầu nhanh theo 
bảng số sau đây.

Notes: 1.Áp suất làm việc của dầu thủy lực khi sử dụng chế độ trợ lực  (Power Boost) = 34.3 MPa
2.Với tiêu chuẩn ISO 10567, Tải trọng danh định không vượt quá 87% của khả năng nâng thuỷ lực

hoặc 75% của tải trọng giới hạn lật.
3.Tải trọng danh định có mang dấu (*) bị giới hạn do công suất thuỷ lực chứ không phải do tải trọng lật.
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Hộp số 2 tốc độ, trang bị thêm số tốc độ 
thấp cho địa hình khó khăn và độ dốc cao

Hệ thống cân bằng cầu trước, góc 
nghiêng hai phía ±6,50 Phanh công tác 2 
mạch độc lập

Trục các-đăng không cần bảo dưỡng
Lưỡi ben ủi với xy lanh được lắp tấm bảo 
vệ chống trầy xước
Lốp: 900- 20- 14 PR

 

 

 

Khung gầm

TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
Động cơ
Ðộng cơ diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu
trực tiếp, có turbo tăng áp, có làm mát 
khí nạp, làm mát bằng nước, đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn về khí thải Step IIA của EU.

Lọc khí với các chỉ dẫn Sấy nóng cổ hút.

Ngắt động cơ điện

Lọc nhiên liệu và tách nước.

Hệ thống điều khiển điện/điện tử
Contronics - hệ thống tự chuẩn đoán và 
điều khiển
Hệ thống ngắt điện tự động
Tự động trở về không tải.
Nút nhấn kích công suất
Màn hình điều chỉnh được
Mạch chống động cơ khởi động lại Đèn 
báo
Đèn Halogen công suất cao:
– Lắp trên khung, 2 đèn.
– Lắp trên cần, 2 đèn
Pin 2 x 12 V/120 Ah Mô tơ khởi động, 24 
V/5.5 kW

Hệ thống thủy lực
Hệ thống thuỷ lực tự động: 
– Hợp dòng
– Ưu tiên cần nâng. 
– Ưu tiên tay đào. 
– Ưu tiên xoay.

Van tái tạo cần nâng và tay đào Van chống 
phản hồi xoay Van hãm cần nâng và tay 
đào Lọc nhiều cấp

Các đệm xy lanh
Các phớt chống làm bẩn xy lanh Dầu thủy 
lực, ISO VG 46

Kết cấu thân trên
Bậc lên xuống với sàn chống trượt 

Điểm bôi mỡ tập trung cho quay toa 

Đối trọng : 1 650 kg

Cabin và nội thất
Buồng lái lắp trên đệm giảm chấn thuỷ 
lực. Ghế lái và cần điều khiển điều chỉnh 
được. Vô lăng lái có thể điều chình dễ 
dàng theo nhiều hướng

Ăngten đàn hồi.
Cần khoá an toàn thuỷ lực. Tay trang

Buồng lái được thiết kế phù hợp với mọi 
hoàn cảnh thời tiết :
– Hộc đựng cốc
– Kính nhuộm màu
– Khóa cửa
– Lót sàn
– Còi
– Hốc chứa đồ rộng.
– Kính cửa sổ phía trước kéo lên được
– Kính chắn gió phía trước tháo rời được – 
Ðai an toàn.
– Kính bảo vệ
– Gạt nước, hoạt động chế độ gián
đoạn
– Đài AM/FM

Lắp đặt sẵn các điểm và cơ cấu cho các 
thiết bị công tác khác

Hệ thống bôi trơn (bơm mỡ) trung tâm

Thiết bị đào

TRANG THIẾT BỊ TÙY CHỌN
Động cơ
Hệ thống làm ấm nhiên liệu cho lọc tách 
nước 
Bơm nạp nhiên liệu: 35 lít/phút,
Lọc nhiên liệu và lọc tách nước được 
trang bị bộ sấy.
Hệ thống điều khiển điện/điện tửt
Ðèn cảnh báo quay. T
hêm đèn:
 – Lắp trên Cabin 3, (2 trước, 1 sau)
– Lắp trên đối trọng 1. 
Máy nén khí
Micro

Hệ thống thủy lực
Bơm thủy lực
–Hệ thống phần mềm quản lý các chế độ
và thiết bị công tác (lên tới 20)
–Búa và đầu cắt; được cung cấp lưu lượng
từ bơm 1 hoặc bơm 2
–Búa và đầu cắt; lưu lượng và áp suất
có thể điều chỉnh và đặt trước Dầu thủy 
lực, ISO VG 32
Dầu thủy lực, ISO VG 68
Dầu thủy lực sinh học 32
Dầu thủy lực sinh học 46 Dầu thủy lực 
sinh học 68 Cút nối thủy lực tháo lắp 
nhanh

Cabin & nội thất
Ghế vải có sưởi
Ghế vải có sưởi ấm và nệm khí.
Sưởi ấm và điều hòa không khí tự động. 
Tay lái khẩn cấp.
Kết cấu bảo vệ khi có vật rơi lắp trên nóc 
Cabin (FOPS).

Chắn mưa, phía trước.
Chắn nắng phía trước, sau và trên nóc. 
Mái thép chống nắng.
Mành bảo vệ cho kính trước.
Bàn đạp thủy lực X1
Đầu đĩa & đài radio & đầu cắm MP3

Khung gầm
Kiểm soát hành trình

Thiết bị đào
Cần đơn: 4.4 m
Tay đào: 2.1 m

Bộ bảo dưỡng
Dụng cụ bảo trì
Bộ Phụ tùng
Dầu, mỡ, nước làm mát

Các trang thiết bị tiêu chuẩn và tự chọn có thể khác nhau theo mỗi nước. Vui lòng liên hệ với Nhà phân phối Volvo gần nhất để biết thêm chi tiết.
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