
HYDRAULISK GRAVEMASKIN
Modellkode: ZX85US-3

Nominell motoreffekt: 39,4 kW (52,8 HP)
Driftsvekt: 7800 - 8000 kg
Skuffestørrelse:  SAE, PCSA-toppet: 0,13 - 0,33 m3

CECE-Toppet : 0,12 - 0,29 m3

ZAXIS-3 serien med kort bakre svingradius
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Krefter til å yte mer
ZAXIS-3-serien er en ny generasjon gravemaskiner utformet for 
å gi bedre ytelse, produktivitet og forbedret komfort for føreren. 
Fordi vi lytter nøye til ønskene fra sluttbrukeren, leverer HITACHI 
de pålitelige løsningene du forventer.

Ytelse:
5 % høyere produksjonskapasitet

Førerkomfort:
Suveren sikt
Forbedret manøvreringsevne
Lavere støynivå

Nytt standardutstyr:
Standard satellittkommunikasjonssystem
Tyverisikringssystem
Ryggekamera (ekstrautstyr)

Reduserte driftskostnader:
Lavere drivstofforbruk per m3

Forbedret slitestyrke og pålitelighet

NY OG FORBEDRET
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Levetid og pålitelighet
Forsterket overvogn

Forsterket understell

Forsterket fronttilbehør

Side 10-11

Vedlikehold
Praktisk plasserte servicepunkter

Motordeksel med bred åpning

Parallellinstallasjon av kjølepakningen

Side 12-13

Sikkerhet 
CRES II førerhus

Beskyttelsesstenger på høyre side av 

førerhuset

Avstengingsspak for førerkontroll

Nødstoppbryter

Side 14

Miljøtiltak
En rekke støydempende funksjoner

Økologisk design

Side 15

Deler og service
Side 16

e-Service Owner’s site
Side 17

Spesifikasjoner
Side 18-23

Produktivitet
E-modus

Hastighetssensor

Bedre svingegenskaper

Forbedret manøvrerbarhet

Bedre ytelse ved bladplanering

Side 4-5

Førerkomfort
God sikt fra førerhuset

Spaker med kort slaglengde

Meget behagelig sete

Forbedret kontrollerbarhet og 

førerkomfort av høyeste klasse

Side 6-7

Multifunksjonsskjerm
Vedlikeholdsstøtte

Tyverisikringssystem

Ryggekamera (ekstrautstyr)

Side 8-9

Merknader:  Bildene i denne katalogen viser graving med 2,12 m stikke og blad (ekstrautstyr) montert. Enkelte av bildene i denne 
katalogen viser ubemannet maskin i driftsposisjon. Disse bildene er bare ment for demonstrasjonsformål, og det 
anbefales ikke å bruke maskinen på denne måten.

Den nye motoren oppfyller 
utslippsregulativene trinn III A

Avansert støydempende 
teknologi oppfyller kravene i 
kommende EU-støybestemmelser 
2000 / 14 / EC, trinn II



4

Høyere produktivitet
Kort hekkutsving gir mulighet for effektiv drift i trange arbeidsområder. Det effektive 
hydraulikksystemet og den nye dieselmotoren med turbolader og intercooler ble utviklet for 
ZAXIS-3. Disse avanserte teknologiene medvirker til å gi høyere utgangseffekt med forbedret 
drivstoffeffektivitet.

-460 mm
(mot ZX70LC-3)

SvingradiusSvingradiusbakre bakre 
endeende

1290 mm1290 mm
Min. svingradiusMin. svingradius

1810 mm1810 mm

180° sving180° sving
3100 mm3100 mm

Gjelder ulike arbeidsområder

Kort bakre svingradius 1290 mm 

garanterer effektivt arbeid på trange 

steder.

-  Bakendens svingradius er kortere 

enn på ZX70LC-3.

-  Kort 1810 mm minste svingradius.

Bedre stabilitet enn standardmodellen

Stabiliteten er økt ved hjelp av den 

eksklusive US-vektede motvekten.

-  Stabilitet: Økt 17 %

(mot ZX70LC-3)

* I illustrasjonen er maskinene angitt med modellkoder for presentasjon. 
Bildet viser gravemaskin med 1,62 m stikke.
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Økt produksjon

En kombinasjon av hydraulikksystemet 

og den nye motoren med turbolading 

og intercooler sørger for effektiv bruk 

av hydraulikktrykk som gir raskere 

styrefunksjoner, økt produksjon og 

lavere drivstofforbruk. Produktiviteten 

er økt med 5 % sammenlignet med den 

tidligere modellen ZAXIS-1.

Motor med turbolader og intercooler

Den nye motoren med turbolader og 

intercooler er utviklet og konstruert for 

å oppfylle de strenge utslippskravene 

som gjelder i EU og USA i 2008. Denne 

nye motoren bidrar til å beskytte miljøet. 

Samtidig er motoren konstruert med 

høy slitestyrke og lavt drivstofforbruk 

ved hjelp av avansert og moderne 

motorteknologi.

Hastighetssensorer

Hastighetssensorene brukes til styring 

av hydraulikkreftene. Systemet styrer 

strømmen av hydraulikkvæske, som 

varierer når motorens turtall endres i 

takt med belastningen. Dette gir effektiv 

utnyttelse av motorkraften, og bidrar til 

redusert drivstofforbruk.

Økt svingmoment og trekkraft

Svingemoment og trekkraft er betydelig 

høyere.

-  Svingemoment 9 % OPP

-  Trekkraft 8 % OPP

E-modus

E-modus og P-modus kan velges 

etter behov. Med E-modus kan 

drivstofforbruket reduseres med opptil 

12 % sammenlignet med P-modus 

i tidligere modeller, ved samme 

driftsytelse.

Avkjølt EGR*-system

Eksosgass blir blandet med 

innsugingsluft for å redusere 

forbrenningstemperaturen slik at 

nitrogenoksidnivået og drivstofforbruket 

reduseres. I tillegg kjøler EGR-

kjøleren ned eksosgassen for å øke 

luftkonsentrasjonen og gi fullstendig 

forbrenning, hvilket reduserer PM** 

(dieselrøyk).

*Resirkulering av eksosgass

**Partikkelstoff

Kjølevæske

EGR-kjøler

Kontroll-
enhet

Inntak

EGR-
kontrollventil

Topplokk

Eksos

Hydraulikksystem

Hydraulikksystemet gir høyere tilfredshet blant brukerne, fordi det er mer komfortabelt 

og enklere i bruk. Ved stikke inn-bevegelse brukes kraften fra 3 hydraulikkpumper, 

noe som gir hurtig planeringsarbeid. De tre pumpene styres automatisk etter hvilke 

operasjoner som utføres, noe som gir utmerkede betjeningsegenskaper. Systemet 

bidrar til stabilitet og samkjøring, noe som er særlig nyttig når du skal rydde eller 

planere.

Ny utforming av doserblad

Doserbladet har fått ny utforming for 

planering uten massetap.

Økt produksjon, lavere drivstofforbruk

Effektiv hydraulikkstyring

Utviklingskonsept for den nye motoren Bedre ytelse ved 
bladplanering



*Bildet viser gravemaskin med blad (tilleggsutstyr).
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En ny standard innen førerkomfort
Fra førersetet i ZAXIS-3-serien har føreren førsteklasses 
oversikt over arbeidsområdet. Rikelig plass til beina, spaker med 
kort slaglengde og et stort sete sikrer optimale arbeidsforhold 
for føreren under lange arbeidsøkter.



*Bildet viser gravemaskin med blad (tilleggsutstyr).
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Brede justerbare armlener og et inntrekkbart setebelte er standard. Spaker med 

kort slaglengde gir kontinuerlige og mindre anstrengende bevegelser. Tre brytere 

på spaken (ekstrautstyr) kan stilles inn for håndtering av annet tilbehør enn skuffer. 

Førerhuset har overtrykk for å holde støv ute. Støy og vibrasjoner holdes på et 

minimumsnivå takket være de elastiske monteringspunktene, fylt med silikonolje, som 

førerhuset hviler på.

Synsfeltet er forbedret, spesielt for utsikten nedover mot høyre. Gjennom 

skyvevinduer i fronten og på siden kan føreren kommunisere direkte med andre. 

Sikten er forbedret med det nye bladet (ekstrautstyr). Bladet er formet slik at brukeren 

kan kontrollere visuelt at bladet berører bakken. Gulvet er fl att og lett å holde rent. 

Ergonomiske kontroller og brytere, heltautomatisk klimaanlegg og en radio gjør denne 

pakken komplett.

Førerhuset i ZAXIS-3-serien har fått 

ny design for å oppfylle kravene fra 

europeiske kunder. Fra førersetet 

har føreren ypperlig oversikt over 

arbeidsstedet. På den brede LCD- 

fargeskjermen kan føreren overvåke 

maskinforholdene. I tillegg kan føreren 

benytte LCD skjermen til å se hva 

som er bak maskinen ved hjelp av 

ryggekameraet (tilleggsutstyr). Rikelig 

plass til beina, spaker med kort 

slaglengde og fjærende oppvarmet sete 

sikrer optimale arbeidsforhold. Setet kan 

justeres både vannrett og i høyden, og 

er utstyrt med komfortstøpt ryggstøtte, 

selvfølgelig med HITACHI-logo.
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Vedlikeholdsstøtte

Innebygd informasjonsteknologi
ZAXIS-3-serien er utstyrt med en bred LCD-fargeskjerm 
med justerbar kontrast for dag- og nattskift. På skjermen kan 
brukeren kontrollere serviceintervaller og koble til ryggekamera 
(tilleggsutstyr). Et tyverisikringssystem og valg mellom fl ere 
språk er også tilgjengelig.

Valg mellom fl ere språk

LCD-fargeskjermen, plassert i 

førerhuset, angir kjølevæsketemperatur, 

drivstoffnivå og vedlikeholdsdata. Den 

tillater også ett-trykks justering av 

utstyret. Displayet kan justeres for dag- 

eller nattskift.

Føreren varsles via LCD-skjermen 

ved behov for skifte av hydraulikkolje 

og drivstoffi lter i henhold til den 

forhåndsinnstillingen en selv har valgt. 

Dette skjer ved hver igangkjøring av 

maskinen. Regelmessig vedlikehold kan 

forebygge maskinsvikt. I menyen kan du velge mellom 12 språk.

Multifunksjonsskjerm
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Tyverisikringssystem

Ryggekamera (ekstrautstyr)

Sammen med ryggekameraet 

på motvekten gir LCD-skjermen 

i widescreen-format praktisk 

oversikt over området bak enheten. 

Ryggekameraet aktiveres automatisk 

ved rygging, og kan også slås på 

manuelt med en knapp på skjermen.

For å forhindre tyveri og 

vandalisme krever den elektroniske 

blokkeringsmekanismen inntasting av 

en krypteringskode hver gang motoren 

skal startes.



Solid understell gir lang levetid
HITACHIs teknologi er bygget på rikelig erfaring og fagkunnskap HITACHIs teknologi er bygget på rikelig erfaring og fagkunnskap 
fra en rekke arbeidsplasser med krevende forhold over hele fra en rekke arbeidsplasser med krevende forhold over hele 
verden. Understellet på ZAXIS 85US er kraftig forsterket. verden. Understellet på ZAXIS 85US er kraftig forsterket. 
Forbedret konstruksjon og større boksprofi ler gjør maskinen Forbedret konstruksjon og større boksprofi ler gjør maskinen 
mer holdbar.mer holdbar.
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Den nye ZAXIS gravemaskinen har D-profi lrammen som har fått mye 

ros i tidligere modeller. D-profi lrammen gir vesentlig bedre stivhet og 

holdbarhet i overvognen.

Ved skjøten stikke-skuffe er stikketoppen gjort hardere med wolframkarbid termisk 

spraying (tungsten-karbid) for økt slitasjehemming ved kontaktfl aten mot skuffen, 

hvilket reduserer rykking.

Tillegg av D-profi lramme

D-profi l-
ramme

Wolframkarbid termisk spray
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I stedet for de konvensjonelle platene i 4 deler, er over- og underplater i produsert i ett 

stykke slik at sveising elimineres.
Overplate
(ett stykke)

Underplate
(ett stykke)

Forsterket overvogn

Forsterket X ramme

Forsterket fronttilbehør



Forenklet vedlikehold
ZAXIS-3-serien oppfyller dine krav til enkelt vedlikehold. 
Regelmessig vedlikehold er helt vesentlig for å holde utstyret 
i topp stand og bidrar til å unngå dyr stopptid. En maskin 
som har fått regelmessig service får likeledes en høyere 
annenhåndsverdi. Det fi nnes mange servicefunksjoner på 
ZAXIS-3-serien.

1212
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Drivstofftanken på 135 l er laget for kort 

hekkutsving, og har samme kapasitet 

som standardmodellen. Med en 

kapasitet på 135 l er det ikke nødvendig 

å fylle drivstoff så ofte. Intervallene 

for olje- og fi lterskift er blitt betydelig 

forlenget, noe som igjen reduserer 

vedlikeholdstid og -kostnader. Motorens 

oljeforbruk er lavere. Hydraulikkoljen 

kan brukes i opptil 5000 timer. 

Brede dører gir adkomst fra bakkenivå, 

til drivstoffi lteret, vannseparatoren og 

motoroljefi lteret.

Oljekjøler og radiator er installert parallelt i stedet 

for den tradisjonelle rekkeinstallasjonen. Den 

parallelle installasjonen gjør det er betydelig lettere 

å rengjøre rundt motoren. 

  

Enkel fjerning av 
avfall og smuss fra 
kompressor osv.

Motor

RadiatorOljekjøler

Intercooler

Parallellinstallasjon

Praktisk plasserte servicepunkter

Parallellinstallasjon av kjølepakningen

Forlengede intervaller for olje- og fi lterskift

Smøringsintervaller for frontbolt og utskiftning av forbruksartikler

Nye ZAXIS 85US

Smøremiddel Skuffe 500 t

Bomfot 500 t

Fremre 500 t

Forbruksartikler Motorolje 500 t

Motoroljefi lter 500 t

Hydraulikkolje 5000 t

Hydraulikkoljefi lter 1000 t

Drivstoffi lter 500 t
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SikkerhetsfunksjonerSikkerhetsfunksjoner
Å sikre tryggheten for føreren og andre arbeidere på arbeids-Å sikre tryggheten for føreren og andre arbeidere på arbeids-
stedet er uhyre viktig for HITACHI. Derfor har ZAXIS-3-stedet er uhyre viktig for HITACHI. Derfor har ZAXIS-3-
serien en rekke sikkerhetsfunksjoner, inklusive et nytt og serien en rekke sikkerhetsfunksjoner, inklusive et nytt og 
forsterket førerhus og avstengningsmekanismer for motor- og forsterket førerhus og avstengningsmekanismer for motor- og 
førerkontroll.førerkontroll.

CRES II-førerhuset er designet for å være med på å gi føreren "i verste fall"-

beskyttelse. Sikkerheten ved tipping er forbedret. Taket på fører huset kan for 

eksempel motstå ca. 1,4 ganger den konvensjonelle belastningen når sidebelastningen 

påføres førerhustaket til deformeringen når 200 mm.

Beskyttelsesstenger på høyre side av 
førerhuset

Nødstoppbryter for motor

Avstengingsspak for førerkontroll

Evakueringshammer

OPG-toppbeskyttelse, nivå II Opptrekkbart setebelte

Andre funksjoner inkluderer et opptrekkbart setebelte, evakueringshammer og 

nødstoppbryter for motoren. En avstengningsspak for førerkontroller er behjelpelig 

med å forhindre utilsiktede bevegelser. I tillegg er et FOPS-vern (OPG-toppvern, 

nivå II) tilgjengelig som ekstrautstyr. For vinduene i førerhuset kan man velge mellom 

laminert eller termisk herdet glass.

(ekstrautstyr)

belastningsmotstand: økt 1,4 ganger

CRES II førerhus

Tilleggsfunksjoner
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ZAXIS-3-serien er utstyrt med en ren, men kraftfull motor som oppfyller trinn III A, 

motorutslippsregulativene som trer i kraft i den Europeiske Union fra 2008. Eksosgass 

blir delvis forbrent på nytt for å redusere utslipp av partikkelstoff (PM) og oppnå lavere 

nitrogenoksidnivåer (NOx).

Miljømessige egenskaperMiljømessige egenskaper
HITACHI er miljøbevisst. Alle våre produksjonsanlegg er HITACHI er miljøbevisst. Alle våre produksjonsanlegg er 
ISO 14001-sertifi sert. HITACHI-maskinen er blyfri og støysvak, ISO 14001-sertifi sert. HITACHI-maskinen er blyfri og støysvak, 
og HITACHIs kunder får derfor, til enhver tid, en av de mest og HITACHIs kunder får derfor, til enhver tid, en av de mest 
miljøvennlige hydrauliske gravemaskiner på markedet.miljøvennlige hydrauliske gravemaskiner på markedet.

En renere maskin

En mer stillegående maskin

Mange funksjoner bidrar til redusert støy i nye ZAXIS. For det første reagerer viften 

med lineær clutch på motortemperaturen: Viftens rotasjonshastighet øker jevnt når 

motortemperaturen øker. Denne styringen reduserer støy i operasjoner med høy 

belastning, fordi viften ikke går fortere enn nødvendig. Dette betyr også at motoren 

ikke belastes, noe som reduserer drivstofforbruket. Sylinderblokken og stigerammen 

i den nye motoren er forsterket, noe som reduserer motorstøyen. Takket være 

intercooler, turbolading og optimal drivstoffi nsprøyting er eksosstøyen redusert med 

10 dB (sammenlignet med tidligere modeller).

Alle syntetiske materialer er merket for å lette resirkulering. Maskinen er fullstendig 

blyfri. Radiatoren og oljekjøleren er i aluminium og det er ikke bly i noen ledninger. I 

tillegg fi nnes det biologisk nedbrytbar hydraulikkolje tilgjengelig for arbeidssteder hvor 

det kreves spesielle miljøhensyn.

En resirkulerbar maskin



HITACHI tilbyr kun deler av høyeste 

kvalitet. Vi garanterer at disse delene 

har høy ytelse og lang levetid. Vi 

administrerer rundt 1 000 000 typer 

deler over hele verden. De er konstruert 

for å være perfekt tilpasset HITACHI-

utstyret ditt. HITACHI har et globalt 

distribusjonsnettverk for deler, som 

sikrer at du får det du trenger raskest 

mulig. Vi har over 150 forhandlere 

på verdensbasis, som leverer all den 

støtten du trenger. I de fl este tilfeller har 

forhandleren den reservedelen du har 

behov for. Hvis en forhandler ikke skulle 

ha delen på lager, bestilles den fra et 

av 4 komplett utstyrte deledepoter. 

Disse distribusjonssentrene er alle 

forbundet via et online-system som 

gir dem tilgang til delt informasjon om 

lagerbeholdninger, som for eksempel 

de disponible delenes nummer og type. 

Depotene, som selv mottar lagervarer 

fra et delesenter i Japan, reduserer 

leveringstidene til et minimum og gjør 

det mulig for deg å få dine deler så 

effektivt og raskt som mulig.

Deler og service
I årenes løp har vi opparbeidet erfaring i ett av de mest 
konkurranseutsatte servicemarkedene i verden - Japan. Ved 
bruk av vår fagkunnskap i våre direkte forbindelser med kunder, 
har vi skapt et verdensomspennende supportsystem som er 
meget godt.

Vårt mål er å "holde kundenes utstyr 

på et optimalt ytelsesnivå". For å nå 

dette målet, har vi inngått avtaler med 

over 150 forhandlere over hele verden. 

De har høyt utdannede teknikere og 

leverer en rekke supportprogrammer. 

HITACHI tilbyr et enestående utvidet 

garantiprogram kalt HITACHI Extended 

Life Program, eller HELP. For å minimere 

unyttbar tid under feilsøking, har vi 

utviklet et PDA-basert diagnosesystem 

kalt "Dr.ZX". For å holde våre kunders 

utstyr i topp stand, er god service en 

nødvendighet og en selvfølge. Vi mener 

at personalopplæring er nøkkelen til den 

beste serviceytelsen. Hvis du ønsker 

mer informasjon om deler og/eller 

service, vennligst kontakt din nærmeste 

HITACHI- forhandler (Nanset Standard 

AS i Norge). Ikke alle programmer og/

eller tjenester er tilgjengelige i alle 

markeder eller regioner.
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Deler

Service



Ekstern administrasjon av 
maskinparken med e-Service 
Owner’s Site
Reduser vedlikeholdsarbeidet og kostnadene for 
maskinparken med e-Service Owner’s Site, der oppdatert 
informasjon om alle maskinene er elektronisk tilgjengelig 
på kontoret.

e-Service Owner’s Site er et elektronisk administrasjonsverktøy som HCME tilbyr 

sine kunder. Verktøyet viser all driftsinformasjon og maskinenes plassering på en 

datamaskin på kontoret, slik at du har oppdatert oversikt over maskinene og full 

kontroll over maskinparken. Hver maskin sender regelmessig driftsinformasjon via 

en satellitt og en bakkestasjon til en server hos Hitachi. Informasjonen som samles 

inn i serveren blir deretter behandlet og sendt til hver enkelt kunde over hele 

verden. Maskininformasjonen er tilgjengelig for deg og forhandleren via en sikker 

internettforbindelse. Denne kommunikasjonskjeden er åpen 24 timer i døgnet, hele 

året. Systemet gjør det lettere å planlegge jobber, vedlikeholde maskinene og gir 

mulighet for utvidet service og feilsøkingsstøtte fra den lokale forhandleren, noe 

som bidrar direkte til redusert nedetid og økt kostnadsytelse for maskinparken.

Alle nye ZX-3-maskiner samt ZW-maskinene har en satellittkommunikasjonsenhet 

montert som standardutstyr*, slik at alle eiere kan dra nytte av fordelene i e-Service 

Owner’s Site. Din lokale forhandler kan gi deg tilgang til e-Service Owner’s Site.

e-Service Owner's Site, funksjoner

Drift
Ekstern tilgang til all aktuell informasjon om 

maskindrift, for eksempel daglige driftstimer 

og drivstoffnivå, i tillegg til historisk arkiv over 

temperaturer og trykk.

Vedlikehold
Vedlikeholdshistorikk og anbefalte 

servicetidspunkter for alle maskiner vises 

i samme visning, slik at maskinparken kan 

administreres nøyaktig og effektivt.

Plassering
I tillegg til generell GPS-funksjonalitet viser 

GIS (Geographical Information System) den 

geografi ske plasseringen av hver maskin 

sammen med identifi sering av serienummer. 

Systemet gir også mulighet for søk etter fl ere 

maskiner med spesifi kk driftsinformasjon som 

søkekriterier.

Maskin

Gir hurtig og riktig service

Kunde

* (1) Satellittkommunikasjon kan være forbudt i henhold til lokale forskrifter (inkludert sikkerhetsstandarder) og lover i landet 
der du ønsker å benytte slik kommunikasjon. Kontakt HITACHI-forhandleren hvis du vil ha mer informasjon.

(2) Satellittkommunikasjon gir i utgangspunktet dekning over hele verden. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon 
om muligheten for satellittkommunikasjon i ditt land eller ditt arbeidsområde. 

(3) Hvis overføring av satellittsignaler stoppes av fysiske eller andre hindringer, er det ikke mulig å kommunisere med 
satellitten.

Utvidet servicestøtte fra den lokale forhandleren

Faktisk geografi sk plassering for alle maskiner

Kontroller og overvåk alle maskinene fra kontoret

Optimal administrasjon av maskinparken

Nøyaktig vedlikeholdsplanlegging

Støtteverktøy for jobbplanlegging

Rask feilsøking

Satellitt

Internett

Driftsinformasjon

Informasjonsdeling

Rask tilgang til informasjon 
om eksterne maskiner

Hitachi Construction 
Machinery-gruppen 
og -forhandlere

Informasjonssenter, 
Hitachi Construction Machinery
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SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell  ............................... Isuzu AU-4LE2X
Type  .................................. 4-takts, vannavkjølt, direkte innsprøyting
Innsuging  .......................... Turboladet, intercooler
Ant. sylindere  .................... 4
Beregnet effekt

ISO 9249, netto  ............. 39,4 kW (52,8 HP) ved 2000 min-1 (o/min)
EEC 80/1269, netto  ....... 39,4 kW (52,8 HP) ved 2000 min-1 (o/min)
SAE J1349, netto  .......... 39,4 kW (52,8 HP) ved 2000 min-1 (o/min)

Maks. dreiemoment  .......... 215 N·m (21,9 kgf·m) ved 1500 min-1 (o/min
Slagvolum  ......................... 2179 l
Boring og slaglengde  ........ 85 mm x 96 mm
Batterier  ............................ 2 x 12 V / 52 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

•  Svinguavhengig hydraulikkpumpesystem med 3 pumper
•  OHS (Optimum Hydraulic System) sikrer fullt uavhengige og 

kombinerte operasjoner
•  Automatisk motor med 2 hastigheter gir økt trekkraft og kjørehastighet
•  Følesystem for motorhastighet

Hovedpumper  ................... 3 aksialstempelpumper med variabelt 
slagvolum

Maksimal oljemengde  ... 2 x 79,2 l/min
1 x 61,6 l/min

Pilotpumpe  ........................ 1 tannhjulspumpe
Maksimal oljemengde  ... 22,0 l/min

Hydraulikkmotorer
Kjøring  .............................. 2 aksialstempelmotorer med variabelt 

slagvolum
Sving  ................................. 1 aksialstempelmotor

Innstillinger for overlastventil
Redskapskrets  .................. 26,0 MPa (265 kgf/cm2)
Svingkrets  ......................... 25,0 MPa (255 kgf/cm2)
Kjørekrets  ......................... 31,4 MPa (320 kgf/cm2)
Pilotkrets  ........................... 3,9 MPa (40 kgf/cm2)

Hydraulikksylindere
Stempelstenger og slanger med høy styrke. Endedempemekanismer i 
bom- og stikkesylindere som absorberer støt ved slagendene.

Mål

Antall Boring Stangdiameter

Bom 1 115 mm 65 mm

Stikke 1 95 mm 60 mm

Skuffe 1 85 mm 55 mm

Hydraulikkfi ltre
Hydraulikkretsene bruker hydraulikkfi ltre med høy kvalitet. Sugefi lter 
er innbygd i sugekretsen, og fullstrøms fi ltre i returledningen og 
drensledningene for sving-/kjøremotor.

KONTROLLER

Førerkontroller. Hitachis originale støtfrie ventil.

Betjeningsspaker  ................... 2
Kjørespaker med pedaler  ....... 2

OVERBYGNING

Svingbar overramme
Sveiset, solid bokskonstruksjon av stålplater med solid tykkelse. 
D-profi ler hindrer deformering.

Svinggir
Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir er badet i olje. 
Svingsirkelen er enrads kulelager (shear-type) med induksjonsherdet 
innvendig fortanning. Innvendig fortanning og pinjong er nedsenket i 
fett. Svingparkeringsbremsen er skivetype, fjærbelastet med hydraulisk 
utkobling.

Svinghastighet  .......... 10,5 min-1 (o/min)
Svingmoment  ............ 16,6 kN·m (1690 kgf·m)

Førerhus
Frittstående, romslig førerhus, 1005 mm bredt og 1675 mm høyt, 
samsvarer med ISO*-standarden. Herdede glassvinduer på 4 sider 
som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Justerbart 
sete med armlener og stillbar rygg; kan fl yttes sammen med eller uten 
kontrollspaker.
* International Standardization Organization

UNDERSTELL

Belter
Understell av traktortype. Sveiset belteramme av utvalgte materialer. 
Sideramme sveiset til belteramme. Smurte beltehjul, lederuller og 
tannhjul med fl ytende skjøter.  Belteplater med tredoble ribber av 
induksjonsherdet, valset legering. Varmebehandlede skjøtebolter 
med støvtettinger. Hydraulisk (grease) beltejusteringer med 
støtabsorberende returhurtigfjærer.

Antall ruller og belteplater på hver side
Øvre ruller  ................. 1
Nedre ruller  ............... 5
Belteplater  ................. 40

Fremdrift
Hvert belte drives av en 2-hastighets aksialstempelmotor gjennom 
planetreduksjonsgir for kontrarotasjon av beltene. Tannhjulene kan 
skiftes ut. Parkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet og med 
hydraulisk utkobling. Støtfri kjøreventil innebygd i kjøremotoren 
absorberer støt ved stopp av kjøring.
Automatgirsystem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter  ........ Høy: 0 til 5,0 km / t
Lav: 0 til 3,1 km / t

Maksimal trekkraft  .... 71,0 kN (7240 kgf)

Klatreevne  ................. 70 % (35 grader) kontinuerlig
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VEKT OG MARKTRYKK

ZX85US-3 MED BLAD:
 Utstyrt med 3,72 m monobom, 1,62 m stikke og 0,28 m3 skuffe 
(SAE-,PSCA-toppet). 

Beltetype Beltebredde Driftsvekt Marktrykk

Trekammede 
belteplater

450 mm 7800 kg 34 kPa (0.35 kgf/cm2)

600 mm 8000 kg 26 kPa (0.27 kgf/cm2)

Krypebelte 450 mm 7800 kg 33 kPa (0,34 kgf/cm2)

Gummi 450 mm 7800 kg 33 kPa (0,34 kgf/cm2)

Flat 450 mm 8000 kg 34 kPa (0.35 kgf/cm2)

Vekt på basismaskinene [inklusive 1380 kg motvekt og trekammede 
belteplater, uten bom og stikke, blad, drivstoff, hydraulikkolje, motorolje 
og kjølevæske osv.] er:
ZX85US-3  .................................................  6400 kg med 450 mm belter

FYLLEKAPASITETER - SERVICE

Drivstofftank  ................................................................................... 135 l
Motorkjølevæske  ...........................................................................  10,3 l
Motorolje  .......................................................................................  12,1 l
Fremdrift  .........................................................................................  1,2 l
(hver side)
Hydraulikksystem  ........................................................................... 100 l
Hydraulikkoljetank  ............................................................................ 56 l

BAKGRAVERUTSTYR

Bom og stikker er av sveiset konstruksjon med boksseksjoner. 3,72 m 
monobom og 1,62 m stikke er tilgjengelig.

Skuffer

Kapasitet, SAE, PCSA 
toppet

Bredde uten sideskjær Vekt

0,24 m3 500 mm 231 kg

0,27 m3 600 mm 251 kg

0,32 m3 700 mm 286 kg

0,38 m3 800 mm 306 kg

STØYNIVÅRESULTATER (2000/14/EC)

LwA: lydtrykknivå for luftbåren støy
LpA: støynivå ved brukerens posisjon

Enhet: dB(A)

LwA LpA

ZX85US-3 97 72
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SPESIFIKASJONER

Enhet: mm

ZX85US-3

A Akselavstand 2290

B Lengde på understell 2920

* C Klaring under motvekt *760

D Svingradius bakre ende 1290

D' Bakre lengde 1290

E Total bredde på overvogn 2250

F Total høyde på førerhus 2690

F' Rekkverkets høyde

* G Min. bakkeklaring *360

H Sporvidde 1870

I Beltebredde G 450 / G 600

J Understellbredde 2320 / 2470

K Total bredde 2320 / 2470

L Total lengde

Med 1,62 m stikke 6300

Med 2,11 m stikke 6370

M Total bomhøyde

Med 1,62 m stikke 2690

Med 2,11 m stikke 2830 (2690 uten skuffe)

* N Beltehøyde med trekammede belteplater 655

* Beltekammer ikke medregnet        G: Trekammede belteplater

ZX85US-3 MED DOSERBLAD:

 A Bladets totale bredde  ........................................................  2320 mm
 B Bladets totale høyde  ............................................................  460 mm
 C Bladavstand  ......................................................................  1880 mm
*D Maks. løftehøyde over bakken  ............................................  360 mm
*E Maks. senkedybde fra bakken  .............................................  300 mm
* Beltekammer ikke medregnet

MÅL
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Enhet: mm

ZX85US-3

Stikkelengde 1,62 m 2,12 m

A Maks. graverekkevidde 6430 6920

A' Maks. graverekkevidde (på bakken) 6260 6760

B Maks. gravedybde 4110 4610

B' Maks. gravedybde (8' nivå) 3760 4330

C Maks. skjærehøyde 7210 7610

D Maks. tømmehøyde 5120 5510

E Min. svingradius 1810 2170

F Maks. loddrett vegg 3670 4210

G Min. svingradius høyde 5590 5610

Skuffens gravekraft ISO
55 kN

(5600 kgf)

Skuffens gravekraft SAE: PCSA
47 kN

(4800 kgf)

Stikkas rivekrefter ISO
38 kN

(3900 kgf)
32 kN

(3300 kgf)

Stikkas rivekrefter SAE: PCSA
36 kN

(3700 kgf)
31 kN

(3200 kgf)

Beltekammer ikke medregnet

Bakkenivå

meter

meter

ARBEIDSREKKEVIDDER
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LØFTEKAPASITETER

A:  Lasteradius

B:  Lastepunkthøyde

C:  Løftekapasitet

Merknader: 1. Kapasiteter er basert på ISO 10567.
2.  Løftekapasiteten til ZAXIS-serien overskrider ikke 75 % av 

tippelasten med maskinen på fast, jevnt underlag, eller 87 % av full 
hydraulikkapasitet.

3. Lastepunktet er midtlinjen på stikka ved skuffebolten.
4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
5. 0 m = Bakken.

ZX85US-3 Blad (nede), Monobom  Kapasitet over side eller 360 grader           Kapasitet over front          Enhet: kg

Forhold Lastepunkthøyde

Lasteradius
Ved maks. rekkevidde

1,5 m 3,0 m 4,5 m

meter

Bom 3,72 m

Stikke 1,62 m

Motvekt 1380 kg

Stålbelte 450 mm

4,5 m *1620 *1620 *1550 *1550 4,37

3,0 m *2270 *2270 *1840 1580 *1490 1280 5,13

1,5 m *3270 2700 *2150 1510 *1580 1170 5,37

0 (bakke) *3690 2600 *2370 1460 *1870 1210 5,17

-1,5 m *4370 *4370 *3470 2600 *2210 1480 4,46

-3,0 m *2300 *2300 2,88

Forhold Lastepunkthøyde

Lasteradius
Ved maks. rekkevidde

1,5 m 3,0 m 4,5 m

meter

Bom 3,72 m

Stikke 2,12 m

Motvekt 1380 kg

Stålbelte 450 mm

4,5 m *1460 *1460 *1300 *1300 4,96

3,0 m *1870 *1870 *1630 1590 *1250 1110 5,64

1,5 m *2930 2750 *1990 1510 *1310 1020 5,86

0 (bakke) *3580 2590 *2290 1440 *1500 1040 5,67

-1,5 m *3460 *3460 *3580 2550 *2300 1420 *1960 1220 5,04

-3,0 m *5200 *5200 *2840 2620 *2130 1910 3,73

C
B

A
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UTSTYR

MOTOR

• E-moduskontroll
• 50 A dynamo
• Tørt luftfi lter med utslippsventil (med 

lampe for luftfi lterrestriksjon)
• Patron-type motoroljefi lter
• Patron-type drivstoffi lter
• Dobbelt luftfi lter
• Radiator, oljekjøler og mellomkjøler 

med støvbeskyttelsesnett
• Radiatorreservetank
• Viftevern
• Isolasjon rundt motor
• Automatisk tomgangssystem
• Elektrisk drivstoffpumpe med 

autostopp

HYDRAULIKKSYSTEM

• Styreventil med 
hovedavlastningsventil

• Ekstra port for styreventil
• Sugefi lter
• Fullstrømsfi lter
• Pilotfi lter
• Svingavtappingsfi lter

FØRERHUS

• Laminert avrundet frontrute
• OPG-toppvern, nivå II
• Luftavfjæret sete med oppvarming
• Regnskjerm
• Solskjerm
• 12 V strømforsyning

LYS

• Ekstra frontlys på førerhustaket
• Ekstra baklys på førerhustaket
• Roterende lampe
• Ekstra bomlys med deksel

STANDARDUTSTYR Standardutstyret kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din HITACHI-forhandler for nærmere informasjon.

EKSTRAUTSTYR Ekstrautstyret kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din HITACHI-forhandler for nærmere informasjon.

FØRERHUS

• CRES II (Center pillar reinforced 
structure)-førerhus

• Førerhus med OPG-oververn i 
samsvar med Nivå I (ISO 10262)

• Allværs, lyddempet førerhus i stål
• Utstyrt med herdede, sotede 

(grønne) glassvinduer
• 4 væskefylte, elastiske hyttefester
• Frontvinduer på øvre, nedre og 

venstre side kan åpnes
• Frontruteviskere med intervall
• Frontrutespyler
• Justerbart sete med stillbar rygg og 

armlener
• Fotstøtte
• Elektrisk lydhorn
• AM-FM-radio med digital klokke
• Setebelte
• Koppholder
• Sigarettenner
• Askebeger
• Oppbevaringsboks
• Hanskerom
• Brakett for brannslukningsapparat
• Gulvmatte
• Korte kontrollspaker
• Avstengingsspak for pilotkontroll
• Motorstoppknapp
• Klimaanlegg med automatisk 

styring
• Gjennomsiktig tak med skyvegardin
• Mekanisk avfjæret sete med 

oppvarming

OVERVÅKNINGSSYSTEM

• Målervisninger: vann, temperatur, 
tidspunkt, drivstofforhold, klokke

• Andre skjermbilder: arbeidslys, 
gløding, driftsforhold osv.

• Alarmer: overoppheting, 
motorvarsel, motoroljetrykk, 
dynamo, minimum drivstoffnivå, 
luftfi lterrestriksjon, overbelastning 
osv.

• Alarmsummere: Overoppheting, 
motoroljetrykk, overbelastning

LYS

• 2 arbeidslamper

OVERBYGNING

• Underdeksel
• 1380 kg motvekt
• Drivstoffnivåfl ottør
• Måler for hydraulikkoljenivå
• Sladrespeil (høyre og venstre side 

og bak i førerhus)
• Svingparkeringsbrems

UNDERSTELL

• Kjøreparkeringsbrems
• Kjøremotordeksler
• Hydraulisk beltejustering
• Tannhjul med boltfeste
• Overruller og underruller
• Forsterkede kjedeledd
• 4 fester for transportsikring

BOM OG STIKKE

• HN-foringer
• WC (wolframkarbid) termisk 

spraying
• Armerte, syntetiske shims
• Bolt med fl ens
• Smussforsegling på alle 

skuffebolter

DIVERSE

• Standard verktøysett
• Låsbare maskindeksler
• Låsbart lokk til drivstofftank
• Stigbrett med antisklibelegg
• Merking av kjøreretning på 

belteramme
• Informasjonskontroller ombord

UNDERSTELL

• Belteunderdeksel
• Doserblad 

(bredde 2320 mm / 2470 mm)

TILBEHØR

• Røropplegg for hammer og saks
• Kombinert fl yt med 2 pumper
• Pilotakkumulator
• Sveiset A-lenkeledd med sveiset 

krok

ANNET

• Slangebruddsventil
• Varselsystem for overbelastning
• Dobbelt drivstoffi lter
• Ryggekamera
• Biologisk nedbrytbar olje
• High mesh trådduk-fullstrømsfi lter
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Disse spesifi kasjonene kan endres uten varsel. Illustrasjoner og fotografi er viser standardmodellene og 
kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger 
og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet 
land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik 
at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) 
og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller 
brukes i andre land enn den er ment for før den oppfyller slike krav. Kontakt 
Hitachi-forhandleren hvis du har spørsmål om maskinens godkjennelser.


