
ZW-6 serien

HJULLASTARE
Modell : ZW310-6

Motoreffekt : 222 kW / 302 hp (ISO14386 net)

Arbetsvikt : 24 140 – 24 590 kg

Skopkapacitet, ISO rågad : 3,2 – 4,5 m³
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4. DEMAND PERFECTION

ZW310-6

ZW310-6 
UTAN 
KOMPROMISSER
ZW310-6 är uppbyggd av komponenter 
speciellt framtagna av Hitachi för ZW-6 
hjullastare. Den erbjuder exceptionella 
prestandanivåer utan kompromisser 
på effektivitet och med ännu lägre 
bränsleförbrukning.

Den nya modellen förstärker Hitachis 
rykte om högkvalitativa produkter och 
hållbara lösningar. ZW310-6 är ocksa 
konstruerad för att vara mångsidig och 
lämpar sig för flera olika applikationer.

10. DEN ULTIMATA I MÅNGSIDIGHET6.  ETT OBESTRITT RYKTE OM 
TILLFÖRLITLIGHET

8. ENGAGERAD I HÅLLBARHET
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14. HÖJDEN AV TEKNIK12. AV DEN HÖGSTA KVALITETEN
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Full kontroll
Lastarmsdämpning 
minimerar gungning och 
stötar vid transport.

Enkel att förstå
Multifunktionsskärmen visar status 
och information.

Industriledande säkerhet
Runtomsikt på 360° från hytten.

Enkel lastning
25 % ökad drivkraft för att 
underlätta lastning.

Kraftfull 
prestanda
Power Mode-knapp 
höjer motoreffekten 
vid behov.

KRÄV PERFEKTION

ZW310-6 är konstruerad 
och sammansatt med 
marknadsledande teknik vid 
fabriken i Japan. Utvecklad till 
perfektion, med tonvikt på miljö, 
förarkomfort och säkerhet, 
uppfyller den kunders önskemål 
för exceptionell produktivitet till 
lägsta möjliga ägandekostnad.
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ZW310-6

Smidig åtkomst
Genomtänkt 
motorhuv med stor 
öppningsvinkel.

Vidareutveckad design
Utmärkt sikt bakåt tack 
vare motorhuvens rundade 
utformning.

Låga utsläppsnivåer
SCR-system utan DPF 
(partikelfilter) reducerar 
NOx från avgaserna.

Miljövänlig
Mer än 90 % 
av delarna är 
återvinningsbara.

Utmärkt komfort
Rymlig hytt med många 
förvaringsfack.

Användarvänlig
Bekväma reglage och 
spakstyrning.

Förbättrad 
bränsleeffektiv-
itet
Drivlina med Lock-up 
och dieselmotor som 
uppfyller Stage IV.
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ZW310-6

Hitachi hjullastare är 
det mest tillförlitliga 
alternativet

Peter Madsen, Project Director, LNSG

ETT OBESTRITT RYKTE 
OM TILLFÖRLITLIGHET
Kända över hela världen för att tillverka robusta entreprenadmaskiner, har Hitachi utvecklat sin 
senaste serie av hjullastare för att leverera en pålitlig prestanda med minimal stilleståndstid. 
Bland annat innebär detta att underhåll och service sköts snabbt och enkelt och kunden får 
mycket hög tillgänglighet.

Snabb och åtkomligt
Motorluckorna öppnas smidigt och 
erbjuder gott om utrymme utan behov 
av verktyg. Ureatanken har placerats 
utanför motorrummet och är lättåtkomlig 
från marknivå. Genom dessa smarta och 
okomplicerade lösningar garanteras enkel 
och snabb tillgång oavsett om det gäller 
service eller felsökning. 

Förbättrad bränsleeffektivitet
En ny motor och ny drivlina med lock-up 
funktion har förbättrat bränsleeffektiviteten 
på ZW310-6, vilket sänker 
driftskostnaderna.

Enkelt underhåll
För säkrare och lättare underhåll är 
den mekaniska batterifrånskiljaren nu inklud-
erad som standard, placerad i batteriutrym-

met. Detta bidrar till att undvika elolyckor 
och för att bibehålla batteriladdningen vid 
långtidsförvaring.

Minskade kostnader
Den nya motorn uppfyller emissionskraven 
enligt Steg IV utan behov för dieselpartikelf-
ilter, vilket ytterligare sänker bränsleförbruk-
ningen och underhållskostnaderna.

Tillförlitlig prestanda
Produktionen höjs genom förbättrad 
prestanda på hydraulsystemet. 
Aggregatets hastighet har höjts och 
sänkningen av lyftarmen sker mjukare vilket 
ger ökad produktivitet. Med hög precision 
och med hjälp av den automatiska 
nivåkontrollen och anti-drift ventiler blir 
aggregatet väldigt lätthanterligt och stabilt.

Motorrummet är lättillgängligt.
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Batterierna är lätta att underhålla. Den nya motorn minskar 
bränsleförbrukningen.
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Bättre material ger beständiga kylare.Ny utformning på kylargrillen skyddar 
bättre.
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ZW310-6

Hitachis hjullastare har 

genomgått omfattande 

tester på extrema 

platser runt om i 

världen, för att vara 

förberedda på de värsta 

tänkbara miljöerna.

ENGAGERAD I 
HÅLLBARHET
ZW310-6 lever upp till Hitachis marknadsledande status som tillverkare av de tuffaste 
entreprenadmaskinerna. Den har konstruerats och utvecklats för att stå emot utmanande 
arbetsförhållanden under lång tid genom smart design och genomtänkta lösningar, allt för att 
maximera driftsäkerheten.

Heltäckande hasplåt skyddar vitala 
komponenter.

Förbättrat skydd
Med nya utformning på kylargrillen 
förhindras att större eller mindre partiklar 
tränger in till kylfläkt och kylarpaket, med 
skada eller igensättning som följd. Detta 
ger ytterligare skydd för dessa vitala 
komponenter.

Hållbara material
Kylarmaterial av hög kvalitet har större 
motståndskraft mot korrosion och 
oxidering och är med och förbättrar den 
totala hållbarheten på ZW310-6 hjullastare.

Tilläggsförstärkning
Den extra hasplåten skyddar maskinens 
drivlina från potentiella hot underifrån.

Effektiv kylning
Den hydrauliskt vändbara kylfläkten som 
aktiveras manuellt eller automatiskt var 
30:e minut säkerställer att kylaren hålls ren 
under produktion.
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ZW310-6

Sikten framåt och bakåt är 
bra och det är enligt mig 
mycket viktigt
Tore Bergrud, Servicetekniker, Hamar Pukk og Grus

DEN ULTIMATA I 
MÅNGSIDIGHET
Smidig, snabb och exakt, Hitachis hjullastare är värdefulla oavsett applikation. De har 
konstruerats med funktioner för att öka effektiviteten och förbättra säkerheten, vilket belyser 
deras mångsidighet.

Sikten bakåt har förbättrats ytterligare. 

Förbättrad sikt bakåt
Avgasröret och förrenaren har 
repositionerats i linje för att skapa bättre 
sikt bakåt, vilket ökar säkerheten på 
arbetsplatsen.

Ökad dragkraft
Dragkraften har ökats med 25 % jämfört 
med den tidigare modellen. Resultatet är 
en effektivare lastning.

Flexibilitet med bredd
Power Mode-funktionen höjer motorns 
effekt när den plötsligt behövs, som vid 
körning i kuperad terräng.

Full kontroll
För att säkerställa en mjuk och säker 
framfart oavsett underlag har samtliga 
ZW-6 hjullastare utrustats med 
lastarmsdämpning som fångar upp och 
dämpar lyftaggregatets rörelser vid körning 
på ojämt underlag.

Hög produktivitet
Hitachis hydraulsystem är konstruerat 
för att erbjuda bästa samkörning mellan 
skopa och lyftarm under hela grävrörelsen, 
därmed blir även de kombinerade rörelser-
na mjuka och kontrollerade. För att ytterlig-
are höja produktiviteten kan föraren justera 
en prioritet för skoprörelsen i återgången 
från tömmning till grävposition, det innebär 
att skopan är i vågrät position då lyftarmen 
når sitt nedre läge, redo att fyllas på nytt.
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Lastarmsdämpning säkerställer en 
komfortabel körning.

Power Mode-funktionen höjer 
motoreffekten vid behov.
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Hydraulsystemet med avvägd prioritet och 
mjuksänkning försäkrar en behaglig upplevelse.

SCR-system reducerar emissioner och 
ljudnivåer.
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ZW310-6

Minskade utsläpp
Hitachi har utvecklat ett system med 
selektiv katalytisk reducering (SCR) som 
sprutar in urea i avgassystemet för att 
reducera mängden kväveoxid i avgaserna. 
Denna spjutspetsteknik bidrar inte bara till 
en bättre miljö utan uppfyller även Steg IV i 
EU:s emissionskrav.

Förbättrad komfort
Ett välarbetat hydraulsystem ger en mjuk 
sänkning av lyftarmen även med full 
last. Det innebär mindre stötar och en 
bekvämare upplevelse för föraren.

Utmärkt sikt
Runtomsikt 360° från den rymliga hytten 
skapar en bekväm arbetsmiljö, och 

bidrar även till att öka säkerheten och 
produktiviteten. Som komplement finns 
även en backkamera som standard vars 
monitor är integrerad i instrumentpanelen.

Låg ljudnivå
För att markant dämpa ljudnivån i hytten 
har ljudisoleringen förbättrats. Tillsammans 
med ett omarbetat motorrum och en ny 
tystare motor kan föraren njuta av en 
beahagligt lugn arbetsmiljö.

Användarvänlig
Med spakstyrning kan produktiviteten 
höjas samtidigt som förarens arbetsmiljö 
och komfortnivå höjs.

Kvalitetskontroll och 

inspektion av varje hjullastare 

är typisk för Hitachis 

engagemang i tillverkningen 

av ofelbara produkter som 

svar på kundens behov.

AV DEN HÖGSTA 
KVALITETEN
Genom att använda förstklassiga material, högkvalitativa komponenter och en 
rigorös testning kan Hitachi säkerställa att dess hjullastare har möjlighet att sätta nya 
industristandarder. Resultatet av detta tillvägagångssätt är att ZW310-6 är en av de tystaste 
hjullastarna och erbjuder den bästa runtomsikten i sin klass.

Spakstyrning ger en bekväm kontroll.
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ZW310-6

Avancerad teknik är viktiga inslag i konstruktionen av de nya Hitachi hjullastarna. Genom att 
kontinuerligt utveckla mjukvara, komponenter och innovativa funktioner är Hitachi fokuserat 
på att förbättra kundernas upplevelser och hela tiden överträffa branschens förväntningar.

HÖJDEN AV TEKNIK

HCME har konstant fokus på 
en ökad kundnöjdhet vilket 
nås genom fortsatt utveckling 
av den senaste tekniken
Vasilis Drougkas, Produkt Specialist, Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV

Minskat underhåll
Den nya Stage IV-motorn innehåller 
ett avgasåtercirkulationsystem (EGR), 
common rail-teknik och en katalysator 
(DOC). Detta bidrar till att reducera 
bränslekostnader och behoven av 
underhåll.

Lägre utsläpp
Motorns avgasrening består huvudsakligen 
av en katalysator (DOC), insprutningsrör 
för urea, SCR-system och till sist 
en ljuddämpare. Denna avancerade 
teknik är utvecklad för att minska både 
avgasutsläppen och ljudnivåerna.

Informationsflöde
Hitachi ZW-6 hjullastare är försedda 
med en multifunktionsmonitor som visar 
driftsdata som bränslenivå, ureanivå 
m.m. Den hjälper föraren att vara 
uppdaterad gällande maskinens status 
vilket säkerställer optimal prestanda och 
enkelt underhåll. Den visar även bilden från 
backkameran automatiskt vid backning.

Mindre miljöpåverkan
Den automatiska motoravstängningen, 
sparar bränsle samt sänker ljudnivåerna, 
emissionerna och NOx på ZW310-6 
hjullastare.

Maskinkommunikation
Hitachis webportal Global e-Service 
ger maskinägare full uppsikt över sina 
Hitachi-maskiner även på distans via 
Owner’s Site (dygnet runt, varje dag) och 
ConSite (en automatisk månadsrapport). 
Denna värdefulla information bidrar till 
att maximera effektiviteten, minimera 
stillestånd och förbättra den totala 
prestandan.
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Ureatanken sitter placerad åtkomlig från 
marknivå för en säker och enkel hantering.

SCR-system reducerar emissioner och 
ljudnivåer.

Monitorn visar maskinstatus och 
inställningar.
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ZW310-6

Vi är mycket nöjda 
med kvaliteten och den 
låga ägandekostnaden 
som Hitachi hjullastare 
erbjuder

Phil Meuser-Schaede, ägare, Trasswerke Meurin

SÄNK DIN TOTALKOSTNAD

Hitachi har skapat programmet Support Chain after-sales för att säkerställa 
optimal effektivitet, minimal stopptid, sänkta driftkostnader och bibehålla ett 
högt andrahandsvärde.

Global e-Service
Hitachi har utvecklat två kommunikations-
system som en del av Global e-Service. 
Owner’s Site och ConSite är en integre-
rad del i hjullastaren och sänder dagligen 
driftdata via GPRS eller satellit till www.
globaleservice.com. Via Owner’s Site 
får kunderna omedelbar tillgång till varje 
enskilda maskin i sin flotta, och den viktiga 
information som krävs för att kunna följa 
upp dem på arbetsplatserna.

Genom att jämföra produktiva och ej 
produktiva drifttimmar kan effektiviteten 
förbättras. En effektiv hantering av under-
hållsprogrammen bidrar till att maximera 
tillgängligheten. Driftskostnaderna kan 

också hanteras genom att analysera 
bränsleförbrukningen. Placeringen och 
rörelserna av varje maskin visas tydligt för 
att underlätta planeringen.

En automatisk servicerapport – ConSite 
– sänder e-post varje månad med en sum-
mering av information från Global e-Service 
för varje hjullastare. Detta innefattar: drifttid 
per dag samt bränsleförbrukning; statistik 
över driftsläge, plus en jämförelse mellan 
bränsleförbrukning/effektivitet och CO2-
utsläppen.

Teknisk support
Varje servicetekniker genomgår en fullstän-
dig teknisk utbildning. Dessa utbildningar 
ger servicetekniker möjlighet att få tillgång 
till den tekniska kunskap som finns inom 
Hitachi kvalitetssäkringsavdelning och kon-
struktionsavdelning. De kan sedan kombin-
era denna globala kunskap med det lokala 
landet och kundens kultur för att tillhand-
ahålla den högsta graden av support.

Förlängd garanti och 
servicekontrakt
Alla nya Hitachi ZW-6 hjullastare täcks 
till fullo av tillverkarens garanti. För extra 
skydd – grund av svåra arbetsförhållanden 
eller för att minimera reparationskostnaden 



17

på utrustning – erbjuds Hitachis återförsäl-
jare alternativet med en utökad garanti 
som kallas HELP (Hitachi Extended Life 
Program) samt omfattande servicekontrakt. 
Dessa kan hjälpa till att optimera varje 
maskins prestanda, minska driftstopp och 
säkerställa högre andrahandsvärde.

Reservdelar
Från Hitachis 53 000m2 stora re-
servdelslager, HCME European Parts 
Depot i Holland, levereras reservdelar med 

mycket god tillgänglighet till hela Europa, 
delar av Mellanöstern och Afrika.

•  Hitachi Genuine Parts: får maskiner att 
arbeta längre, med lägre kostnader för 
drift och underhåll.

•  Hitachi Select Parts: speciellt för äldre 
maskiner, de kostar mindre, har en hög 
kvalitet och levereras med tillverkarens 
garanti.

•  Performance Parts: för att klara krävande 
förhållanden, de har tillverkats för bättre 
hållbarhet, bättre prestanda och längre 
livslängd.

•  Renoverade komponenter: erbjuder en 
ekonomiskt hållbar lösning, de är det 
bästa alternativet när förebyggande 
reparationer krävs.

Oavsett val är den välkända kvaliteten från 
Hitachi Construction Machinery säkerställd.

Global e-Service Teknisk support Hitachi reservdelar
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Kompakthjullastare ZAXIS grävmaskiner EH tipptruckar
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Hitachi Construction Machinery

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
(HCM) bildades 1970 som ett dotterbolag 
till Hitachi, Ltd. och har blivit en av världens 
största leverantörer av entreprenadmaskiner. 
Som en pionjär på att producera hydrauliska 
grävmaskiner, tillverkar HCM även 
hjullastare, tipptruckar, bandgående kranar 
och maskiner för specialapplikationer.

I förening med avancerad teknik, har 
Hitachi Construction Machinery ett rykte 
om högsta kvalitet. Att vara lämplig för 
ett brett spektrum av branscher, innebär 

alltid hårt arbete runt om i världen – 
genom att bidra till att skapa infrastruktur 
för ett säkert och bekvämt sätt att leva, 
utveckla naturresurser och stöd till 
katastrofhjälpinsatser.

Hitachi ZW hjullastare är kända för att vara 
pålitliga, hållbara och mångsidiga - kapabla 
att leverera de högsta produktivitetsnivåerna 
under de mest krävande förhållanden. De 
är utvecklade för att ge ägare en minskad 
total ägandekostnad, och operatörer den 
ultimata nivån av komfort och säkerhet.

BYGG EN BÄTTRE 
FRAMTID
Hitachi, Ltd. bildades 1910 med en grundfilosofi att bidra till samhället genom teknik. Detta är 
fortfarande inspirationen bakom Hitachi-gruppens tillförlitliga produkter som svarar till dagens 
utmaningar och bidrar till att skapa en bättre värld.

Hitachi, Ltd. är nu ett av världens största företag, med ett mycket stort utbud av innovativa produkter 
och tjänster. Dessa har skapats för att utmana konventionen, förbättra den sociala infrastrukturen och 
bidra till ett hållbart samhälle.

Vi utvecklar 
entreprenadmaskiner som 
bidrar i utvecklingen av 
moderna och  
bekväma samhällen

Yuichi Tsujimoto, HCM President

EX grävmaskiner
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MOTOR
Modell  ............................ CUMMINS QSL9
Typ  ................................. Vattenkyld fyrtaktsmotor, direktinsprutad
Insug  .............................. Turboladdad med laddluftkylare
Avgasrening  .................... DOC- och SCR-system
Antal cylindrar  ................. 6
Maximal effekt
ISO 14396 ....................... 232 kW (311 HP) vid 1 600 min-1 (varv/min)
ISO 9249, netto  .............. 225 kW (302 HP) vid 1 600 min-1 (varv/min)
Maximalt vridmoment, 
brutto  ............................. 1 451 Nm vid 1 400 min-1 (varv/min)
Cylinderdiameter och 
slaglängd  ........................ 114 mm X 145 mm
Cylindervolym  ................. 8,9 liter
Batterier  ......................... 2 x 12 V
Luftrenare  ....................... Torrtyp med dubbla element och indikering för 

igentäppt luftfilter
Emissioner  ...................... Överensstämmer med Steg IV i EU:s krav och US 

EPA Tier 4 Final

AXEL OCH SLUTVÄXEL
Drivlina  ........................... Fyrhjulsdrift
Fram-/bakaxel  ................ Semiflytande
Fram  ............................... Fixerad till främre ram
Bakre  .............................. Led
Reduktions- och  
differentialväxel  ...............

 
Tvåstegsreduktion med momentfördelande
differential (std) / differentialbroms (tillval)

Oscillationsvinkel  ............ Totalt 24˚ (+12˚,-12˚)
Slutväxel  ......................... Kraftig planetväxel monterad invändigt

BROMSAR
Färdbroms  ...................... Invändigt monterade helhydrauliska våta skiv-

bromsar för fyra hjul. Separata bromskretsar för 
fram- och bakhjul

Parkeringsbroms  ............ Fjäderförspänd, hydrauliskt släppt, placerad i 
transmissionen

STYRSYSTEM
Typ  ................................. Midjestyrning
Styrvinkel  ........................ Åt vardera hållet 37° ; totalt 74°
Cylindrar  ......................... Dubbelverkande kolv
Ant. x diam. x slaglängd  . 2 x 90 mm x 450 mm

HYDRAULSYSTEM
Lyftarm och skopa manövreras av en multifunktionsspak
Manöverspak lyftarm  ...... Fyrlägesventil; Lyft, håll, sänk, flyt
Skopreglage med automatisk återgång till grävläge
........................................ Trelägesventil; Vinkla upp, håll, töm

Huvudpump (fungerar även som styrpump)
 ................................. Typ variabel kolv
Maximalt flöde  ......... 300 liter/min vid 2 000 min-1 (varv/min)
Maximalt tryck  .......... 31,4 MPa

Fläktpump
 ................................. Kugghjulstyp
Maximalt flöde  ......... 85 liter/min vid 2 000 min-1 (varv/min)
Maximalt tryck  .......... 16,5 MPa

Hydraulcylindrar
Typ  .......................... Dubbelverkande typ
Ant. x diam. x slag-
längd  ....................... Lyftarm: 2 x 145 mm x 884 mm

Skopa: 1 x 180 mm x 525 mm
Filter  ........................ Fullflödes returfilter på 15 μm i behållare.

Hydraulcykeltider
Höjning av lyftarm  ...... 5,6 s (5,5 s)
Sänkning av lyftarm  ... 4,1 s (4,1 s)
Tömmning av skopa ... 1,2 s (1,2 s)
Totalt  ....................... 10,9 s (10,8 s)

(   ): Data i Power Mode

VOLYMUPPGIFTER
Bränsletank  .................................................................................... 375 liter
Kylarvätska  ..................................................................................... 47 liter
Motorolja  ........................................................................................ 24 liter
Momentomvandlare & transmission  ................................................ 51 liter
Framaxeldifferential & hjulnav  .......................................................... 48 liter
Bakaxeldifferential & hjulnav  ............................................................ 48 liter
Hydrauloljetank  ............................................................................... 137 liter
Urea/DEF/AdBlue®-tank  ................................................................ 35 liter

DRIVLINA
Transmission  .................. Momentomvandlare, växellåda med power shift 

och datorstyrd automatisk växling med möjlighet 
till manuell växling

Momentomvandlare  ........ Tre element, enstegs-, singelfas med direktkopp-
ling Lock-Up

Huvudkoppling  ............... Våt hydraulisk flerskivstyp
Kylmetod  ........................ Trycksatt cirkulation
Körhastighet* (framåt och bakåt)
1:an  ................................ 6,6 [6,9 ] / 6,6 [6,9 ] km/h

2:an  ................................ 11,3 (11,3) [11,8 (11,8)] /
11,3 (11,3) [11,8 (11,8)] km/h

3:an  ................................ 22,2 (22,5) [22,2 (22,5)] /
22,2 (22,5) [22,2 (22,5)] km/h

4:an  ................................ 35,7 (37,0) [35,9 (37,0)] /
35,7 (37,0) [35,9 (37,0)] km/h

*Med 26.5R25 (L3) däck
(   ): Data vid direktkoppling PÅ
(   ): Data i Power Mode

Motoreffekt
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MÅTT OCH SPECIFIKATIONER

Skoptyp

Standard lyftarm Höglyftarm
Allmänt syfte

Bergskopa
Lättviktsmaterial

Rundad botten Plan botten Rundad botten
Bultad 

skärkant
Påsvetsad adapter 

och tänder
Bultad 

skärkant
Bultad 

skärkant
Påsvetsad adapter 

och tänder
Påsvetsadadapter 

och tänder
Bultad 

skärkant

Skopkapacitet
ISO-rågad m3 4,3 4,1 4,3 4,5 4,1 3,2 4,3
ISO-struken m3 3,7 3,5 3,7 3,9 3,5 2,7 3,7

 A Total längd mm 9 025 9 185 9 025 9 075 9 185 9 100 9 475
 B Total höjd mm 3 530
 C Bredd över hjulen mm 2 930
 D Hjulbas mm 3 450
 E Markfrigång mm 505
 F Spårvidd mm 2 230
 G Skopans bredd mm 2 980
 H Svängradie (centrum ytterdäck) mm 6 270
 H' Maskinens vändradie, skopa i bärposition mm 7 250 7 300 7 255 7 265 7 305 7 270 7 440
 I Total arbetshöjd mm 6 020 6 050 6 020 5 745 6 435
 J Höjd till skopans ledbult mm 435
 K Höjd till skopans ledbult, högsta läge mm 4 425 4 860
 L Tömningshöjd 45 grader, full höjd mm 3 090 2 995 3 090 3 060 2 995 3 055 3 530
 M Räckvidd, 45 grader tömning, full höjd mm 1 305 1 440 1 305 1 355 1 440 1 380 1 370
 N Grävdjup (horisontell grävvinkel)  grader 120 95 120 115 95 95 120
 O Max. vinkling vid bärposition  grader 45 44
 P Max vinkling vid full höjd  grader 61

Statisk tipplast*
Rakt  kg 19 170 19 510 19 190 19 000 19 380 19 090 15 910
Full 37 graders sväng kg 16 710 17 010 16 740 16 570 16 900 16 640 13 870

Brytkraft kN 189 203 189 183 203 223 190
 kgf 19 290 20 710 19 290 18 670 20 710 22 760 19 390
Arbetsvikt * kg 24 270 24 140 24 400 24 400 24 260 24 260 24 590

Obs: Alla mått, vikter och prestandadata är baserade på ISO 6746-1:1987,ISO 7131:2009 och ISO 7546:1983
*: Statisk tipplast och arbetsvikt markerad med* innefattar 26.5R25 (L3) däck (ingen barlast) med smörjmedel, full tank och förare.
 Maskinstabilitet och arbetsvikt beror på motvikt, däckdimension och redskap.

VIKTÄNDRING

Tillvalsutrustning
Arbetsvikt

(kg)

Tipplast (kg) Total bredd (mm)
(däckens utsida)

Total höjd
(mm)

Total längd
(mm)Rak 37 graders sväng

Däck
26.5R25(L3) XHA2 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0
26.5R25(L5) XLDD2A + 660 + 500 + 440 + 15 + 35 - 15
26.5R25(L5) XMINED2 + 1 060 + 730 + 650 + 45 + 60 - 25

Motvikt för att uppfylla vägkrav - 950 - 2 270 - 1 970 ± 0 ± 0 ± 0
Hasplåt (fram och bak) + 240 + 140 + 130 ± 0 ± 0 ± 0

URVALSGUIDE FÖR SKOPA
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 m³

Allmänt syfte 4,1
Allmänt syfte 4,3
Allmänt syfte 4,5
Bergskopa 3,2
Höglyftarm med
lätt material 

4,3
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 ..... Standardutrustning  ..... Extrautrustning

FÖRARHYTT
Justerbar rattstång med POP-UP pedal

AM/FM-radio med AUX-ingång för mediaspelare

Askkopp, cigarettändare

Klimatanläggning

enkelt hyttfilter

med dubbla hyttfilter

Rockhängare

Defroster fram/bak

Handskfack

Backkamera integrerad i monitor

Backspeglar

Invändigt (2)

Utvändiga (2)

Utvändiga (Uppvärmda 2)

Rullbälte, 50 mm

ROPS (ISO3471), FOPS (ISO3449): multiskiktsisolering för dämpning av ljud 
och vibration

Gummimatta

Säte

Luftfjädrad förarstol med nackstöd och sätesvärme: tyg, högt ryggstöd, 
justerbar dämpning, säteslutning, sätesdjup, vikt-höjd, förflyttning fram-
bak, lutningsbar, armstödsvinkel, nackstödshöjd och vinkel, svankstöd

Luftfjädrad förarstol (kraftig modell) med nackstöd och sätesvärme: tyg, 
högt ryggstöd, justerbar dämpning, säteslutning, sätesdjup, vikt-höjd, 
förflyttning fram-bak, lutningsbar, armstödsvinkel, nackstödshöjd och 
vinkel, svankstöd

Styrsystem

Rattstyrning

Spakstyrning (även ratt)

Förvaring

Mugghållare

Hållare för mediaspelare

Dokumenthållare

Förvaringslåda med kyla och värme

Ryggstödsficka

Solskydd

Greppvänlig ratt med rattknopp

Tonat säkerhetsglas

Laminerad framruta

Övriga: tempererade

Vindrutespolare fram och bak

Vindrutetorkare fram och bak

ELSYSTEM
Varningssignal vid backning

Batterier

Standardbatterier (120AH-760A)

Högkapacitetsbatterier (155AH-900A)

Mekanisk och elektrisk batterifrånskiljare

12V strömuttag

BELYSNING
Broms- och bakljus

Positionsljus

Strålkastare

Rotella

Blinkers och varningsblinkers

Arbetsbelysning

Arbetsbelysning på hytt, fram (2)

Arbetsbelysning, bak (2)

Extra strålkastare på hytt, fram (2)

Arbetsbelysning på hytt, bak (2)

DRIVLINA
Automatväxellåda med lastkännande system

Kylare för axeloljan

Frikoppling av växellåda

Differential

TPD (Torque Proportioning Differential - Momentfördelande differential, 
fram och bak)

LSD (Limited Slip Differential - Differentialbroms, fram och bak)

Hastighetsbegränsare (20km/h)

DSS (Down Shift Switch) Manuell nerväxling

Fram/Back manöverspak

Fram/Back knapp

Direktkoppling Lock-Up (momentomvandlare)

Power Mode-reglage

Power mode-knapp

Växlingsmönster (Auto1-Auto2)

MOTOR
Luftintag

Regnskydd förrenare

Förrenare (Sy-Klone)

Förrenare (Turbo II)

Luftfilter, dubbelelement

Automatisk vändbar kylfläkt med termostat

Motoroljefilter av patronfiltertyp

Bränsleförfilter av patronfiltertyp (med vattenavskiljare)

Bränslehuvudfilter av patronfiltertyp

Nivåglas i kylvätskebehållare

Urea/DEF/AdBlue®-tank inloppsfilter och påfyllningsförlängare

Urea/DEF/AdBlue®-tank med ISO magnetadapter

Automatisk motoravstängning

Framdragen motoroljeavtappning

Fläktskydd

Kylare (med standardceller)

UTRUSTNING

Standard- och extrautrustning varierar beroende på land. Vänligen kontakta Delvator AB för ytterligare information.
* Hitachi Construction Machinery kan inte hållas ansvarigt för stöld. Respektive system kan enbart minska risken för stöld.
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FLERFUNKTIONSMONITOR
Mätare: kylvätsketemperatur, bränslemängd

Indikeringslampor: positionsljus, säkerhetsgrind, bränslenivå, helljus, 
parkeringsbroms, förvärmning, blinkers, arbetsbelysning

Indikering på flerfunktionsmonitor: luftkonditionering display, indikering för 
automatisk avstängning, klocka, indikering för frikopplingsläge av växellåda, 
indikering för DEF-larm, DEF nivåmätare, indikering för automatisk nivåkontroll 
på lyftarm, ECO-indikering, indikering vid fläktreversering, indikering för F-N-R/
växelläge, indikering av fram/back, håll funktion på växellåda, drifttidsmätare, 
indikering för joystick-styrning (tillval), vägmätare, indikering för effektläge, 
indikering för lastarmsdämpning, indikering för säkerhetsbälte, varvräknare, 
indikering för automatisk växling, oljetemperatur i växellådan

Varningslampor: igensatt luftfilter, lågt bromsoljetryck, fel på 
kommunikationssystem, laddningsvarning, lågt oljetryck i motor, motorvarning, 
hydrauloljenivå, lågt styroljetryck, överhettning, växellådsvarning

BROMSSYSTEM
Separata bromskretsar för fram- och bakhjul

Invändigt monterade helhydrauliska våta skivbromsar för fyra hjul

Fjäderansatt/hydrauliskt släppt parkeringsbroms

HYDRAULSYSTEM
Skopa med självnivellering (Automatisk återgång)

Manöverspak

ventilbord med 2 slider

Multifunktionsjoystick (MF-joystick)

 

2 manöverspakar

 

ventilbord med 3 slider för 3 slider

MF-joystick & 1 AUX-manöverspak för 
3:e funktion

 

2 manöverspakar & 1 AUX-spak för 3:e 
funktion

 

- Invändigt layoutmönster (3:e - skopa - lyftarm)

- Utvändigt layoutmönster (skopa - lyftarm - 3:e)

Säkerhetsbrytare manöverkrets

Automatisk nivåkontroll på lyftarm

Hydraulfilter

Flytläge på lyftarm

Lastarmsfjädring (OFF-AUTO)

DÄCK
26.5R25(L3) XHA2

26.5R25(L5) XLDD2A

26.5R25(L5) XMINED2

ÖVRIGT
Låsstag för midjestyrning

Centralsmörjning

Hasplåt (Bultad)

Skopcylinderskydd

Inbyggd motvikt

Motvikt för att uppfylla vägkraven

Skärkantskydd

Dragstång med spärrplatta

Nödstyrning

Skärmar

för 26.5R25 (Fram & helt täckande bakskärmar med stänkskydd)

Skydd framför framruta

Global e-Service

Lyftarm

Standard lyftarm

Höglyftarm

Lyft & förankringsöglor

Informationsdator

Stöldsäkrad

Låsbar batterikåpa

Låsbara maskinluckor

Låsbart tanklock

Fäste för nummerplåt bak

Typbesiktning

Sats för uppfyllande av tyska vägkrav: fäste för nummerplåt bak, reflex, 
hjulblock

Sats för uppfyllande av italienska vägkrav: hyttbelysning, skärkantskydd, 
länkstopp, fäste för nummerplåt bak, reflex, rotella

Verktygssats standard

Stöldskyddssystem*

Hjullås
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Innan maskinen, inklusive maskinkommunikationssystemet, används i ett 
annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att utföra 
ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter (inklusive 
säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin bör 
inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan 
överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om 
du har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder och foton visar 
standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all standardutrustning 
med vissa skillnader i färg och funktioner. Se till att ha läst och förstått förarhandboken före bruk 
för korrekt användning.


