
VOLVO KOMPAKTGRÄVARE

1,54-1,94 t     16,8 hk

EC15c, EC17c, EC18c, EC20C
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FÅ DET GJORT MED MER KOMFORT.

Kompaktgrävarserien Volvo EC15C, EC17C, EC18C och 

EC20C hjälper dig att hantera alla dina arbetsuppgifter. 

Alla är byggda för komfort – din dagliga komfort i hytten 

och för att smidigt klara av många olika jobb. Kliv in, sätt 

dig bakom reglagen och börja arbeta. Ännu en produktiv 

dag väntar.

Utrymme att arbeta

Långa dagar blir bekvämare i den stora, 

rymliga och välplanerade hytten.

•  Hyttplattformen är tillverkad i ett stycke 

och går snabbt och enkelt att rengöra 

och underhålla.

•  Tack vare funktionsreglaget 

för redskapskretsen och 

bomsvängfunktionen på höger 

manöverspak har manöverpedalen tagits 

bort, vilket ger ännu bättre fotutrymme.

•  Bättre förarkomfort innebär högre 

produktivitet.

Lättöverskådlig information

Den nya instrumentpanelen ger dig 

fullständig överblick över maskinens alla 

mätare, reglage och varningar. 

•  Lätt att se, placerad på förarens högra 

sida. 

•  Den digitala timräknaren och 

bränslemätaren sitter högst upp på 

instrumentpanelen. 

•  Håll koll på underhållskostnader, 

servicevarningar och mycket mer: 

centralvarning, motortemperatur, 

motoroljetryck, batteriladdning, 

bomsväng, förvärmning, luftfilter, 

säkerhetsbälte.

•  Tydlig och exakt information till föraren för 

bättre komfort och högre säkerhet.

Räkna timmarna

En digital timräknare på 

sidoinstrumentpanelen visar antalet 

motortimmar. 

•  Timmarna visas utan att maskinen 

behöver startas för snabb och enkel 

kontroll, även utanför hytten.

Ett stort utbud

Med Volvos stora utbud av kompaktgrävare 

finns det alltid en maskin som passar 

just ditt arbete. Välj mellan Volvo EC15C, 

EC17C, EC18C eller EC20C och utför 

många olika jobb, från att gräva diken 

och grunder till dränering, lastning och 

markplanering.

 • Helt öppningsbar framruta ger komfort.

 •  Stora körpedaler ger komfort och kontroll.

 •  Volvos snabbfäste gör det enkelt att byta 
redskap.

 • Runtomsikt för en säker arbetsplats.
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 •  Enkelt kombinerat sväng- och 
bomsvängsreglage.

 •  Smidig precisionsstyrning vid dina 
fingertoppar.

 •   Rymlig och bekväm Volvo Care Cab.
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HÖGRE TILLFÖRLITLIGHET.

En kvalitetsprodukt varar, och det är därför Volvo EC15C, 

EC17C, EC18C och EC20C är byggda med mer omsorg, 

kvalitet och tillförlitlighet som du både kan se och känna. 

De är robusta och stabila och klarar alla arbetsuppgifter 

du ger dem, år efter år.

 •

Robust och hållbar

Den kraftiga grävutrustningen är 

konstruerad för hållbarhet, precis som på 

större maskiner. 

•  Bom- och skaftändarna är tillverkade av 

gjutstål för att ge maximal hållbarhet i 

anslutningen mellan bom och skaft. 

•  Högre tillförlitlighet för lägre drifts- och 

underhållskostnader.

Hydraulslangarna är dragna i bommen och 

därmed helt skyddade.

•  Skydd mot skador på viktiga delar: 

skaftcylinderslangar, skopcylinderslangar 

och redskapshydraulkretsen. 

Kör i din hastighet

I höghastighetsläge växlas körhastigheten 

automatiskt från hög till låg hastighet i 

enlighet med belastningen.

•  Anpassar sig för optimal dragkraft vid 

arbete i sluttningar och planerings- eller 

återfyllningsarbete med bladet.

Prestandan vid hög körhastighet har 

förbättrats jämfört med tidigare modeller.

•  Ger bättre produktivitet vid körning eller 

planeringsarbete.

Högpresterande utrustning

Volvo-skopor ger utmärkta bryt- och 

rivkrafter för maskiner i denna kategori.

•  Det går snabbare och enklare att komma 

igång med arbetet, vilket ger kortare 

cykeltider och högre produktivitet.

Skopan har bred vridningsvinkel, 195º, 

vilket ger god angreppsvinkel och rak 

grävning på alla djup. 

•  Håller kvar mer material vid last- och 

tipprörelser, vilket minskar skaderisken 

från fallande material.

Ökar din produktivitet

Alla maskiner är som standard utrustade 

med en hydrostatisk svängbroms. 

•  Bättre precision och säkerhet vid 

svängrörelser. 

EC15C och EC17C är försedda med en 

hydraulpump med fast slagvolym. 

•  Kugghjulspumpen ger konstant flöde vid 

olika trycknivåer för robust och tillförlitlig 

drift.

EC18C och EC20C är försedda med en 

hydraulpump med variabel slagvolym. 

•  Pumpflödet anpassas automatiskt till 

behovet, vilket sparar bränsle och sänker 

driftkostnaderna.

 • Tillförlitlig Volvo Tier 4-dieselmotor.

 • Skyddad och smart placering av bomcylinder.

 • Mångsidig undervagn med variabel bredd.
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 •  Exakta kör- och grävrörelser.

 •  Slitstark motvikt skyddar maskinens 
bakdel.
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En av nycklarna till produktivitet är effektiv driftstid. 

Kom igång snabbare varje dag och jobba längre med 

en maskin som är lätt att underhålla och byggd för att 

vara enkel att äga och använda. För att du ska kunna 

arbeta smartare leder Volvo EC15C, EC17C, EC18C och 

EC20C vägen för säker användning.

Du sitter säkert

Det finns rullbälten i två bredder: 2 tum 

(50,8 mm) eller 3 tum (76,2 mm). 

•  Ger perfekt inställning och passar säkert 

och bekvämt för alla förare, och dras in 

när du inte använder det.

Alltid full kontroll

För att undvika olyckshändelser då föraren 

kliver i eller ur hytten låses maskinens alla 

reglage då manöverspärren lyfts. 

•  Innefattar reglage för utrustning, 

bomsväng och körning – för minskad risk 

och ökad säkerhet.

Enklare hydraulunderhåll

Mycket god åtkomst till de viktigaste 

hydraulkomponenterna. 

•  Du kommer åt alla viktiga 

hydraulkomponenter om du tar bort 

luckan på höger sida.

•  Ta bara bort sex skruvar i hyttgolvet 

så har du enkel och snabb åtkomst till 

riktningsventilen och svängmotorn.

•  Snabbt hydraulunderhåll: 

riktningsventilens översida, svängled, 

svängmotor, olika slangar, körreglage.

• Tiltbar oljekylare för enkel rengöring.

Volvo garantiservice

För fullständig kontroll över maskinparken 

på så gott som alla arbetsplatser i världen 

håller Volvos system CareTrack noggrann 

ordning på dina maskiner med övervakning 

i realtid från det ögonblick de lämnar vår 

fabrik.

•  Fjärrövervaka maskinens position och 

användning. 

 •  Känn dig trygg i vår TOPS/ROPS/OPG1-struktur.

 • Reglagen spärras när manöverspärren lyfts.

 •  Den lättåtkomliga riktningsventilen.

I DIN OCH ARBETETS TJÄNST.



7

 •  Väl beprövade reservdelar och pålitlig 
servicesupport från återförsäljarna. 

 •  Snabb åtkomst för dagligt underhåll 
under den stora motorhuven. 

•  Lättåtkomlig batterifrånskiljare.
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PRODUKTIVITET I SIKTE.

•  Schaktbladet placerat för maximal räckvidd.

•  Automatisk körning med två hastigheter beroende 

på belastning.

•  Skyddad och smart placering 

av bomcylinder.

•  Helt öppningsbar framruta för 

komfort och kommunikation.

•  Robust och slitstarkt 

grävaggregat.

•  Smidig och exakt reglering av redskapsledning och 

bomsväng vid dina fingertoppar.

•  Bekvämlighet med kombinerad sväng- och 

bomsvängfunktion.

•  Förbättrad körhastighet.
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•  Snabb åtkomst för dagligt underhåll 

under huven.

•  Arbeta i en skyddad TOPS/ROPS/OPG1-

säkerhetsstruktur.

•  Slitstark motvikt skyddar bakdelen.

•  Rymlig och bekväm Volvo Care Cab.

•  Tillförlitlig Volvo Tier 4-dieselmotor 

med automatisk avstängning.

•  Exakta kör- och grävrörelser.
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Specifikationer för EC15C, EC17C och EC18C

Motor

Vattenkyld, trecylindrig Volvo dieselmotor med låga utsläpp och 

indirekt insprutning som uppfyller miljökraven enligt Tier 4 och är 

utrustad med automatisk motoravstängning (lågt motoroljetryck 

eller för hög motortemperatur)

Modell D1.1DCAE4

Bruttoeffekt, nominell 

(ISO 3046-1)  
12,3 kW (16,8 hk) vid 2 000 r/min

Installerad effekt (ISO 3046-1)  11,9 kW (16,2 hk) vid 2 000 r/min

Volym, totalt  1116 cc

Maximalt vridmoment enligt 

ISO 3046-1 
65,2 Nm (+/- 5 %) vid 1 500 r/min (+/- 100)

Cylinderdiameter x slaglängd  76 mm x 82 mm

Elsystemet
Batterikapacitet 12 V - 52 Ah

Generator, nominell strömstyrka 12 V - 40 A

Startmotor, effekt 12 V - 1,1 kW

Hydraulsystem

Lastkännande hydraulsystem med slutet centrum gör att alla 

rörelser blir helt oberoende.

Reglage servoassisterade hydraulreglage

Hydraulpump för alla utrustnings- och körkretsar

Maximalt flöde

EC15C, EC17C - Kugghjulspump  31 l/min

EC18C - Pump med variabel slagvolym 44 l/min

Maximalt arbetstryck   17 MPa (170 bar)

Dubbelverkande hydraulkrets för redskap som manövreras med 

fingertoppskänsla:

Elektriskt proportionellt.

Maximalt justerbart flöde

EC15C, EC17C 31 l/min

EC18C 44 l/min

Maximalt arbetstryck 17 MPa (170 bar) 

Ändlägesdämpningar:

På bomcylindern  vid slutet av kolvstångens utskjutning

Skopa
Brytkraft 1510 daN

Grävkraft (kort skaft) 900 daN

Grävkraft (långt skaft) 700 daN

Svängsystem

Svängkransen svängs med en svängmotor av axialkolvtyp:

Svänghastighet  9,5 r/min

Svängkransbroms  automatisk flerlamellsbroms

Upptagning av hydrauliska stötar  stötdämpande ventil

Undervagn
Överrullar/underrullar per sida 3/0

Bandbredd  230 mm

Bandspänning med fettkolv

Blad (bredd x höjd)

EC15C 980 mm x 238 mm

EC17C 980 mm x 241 mm

EC18C 994/1 336 mm x 248 mm

Drivlina
Max. hastighet (låg/hög växel)

EC15C 1,9 km/h

EC17C 1,9 km/h/3,7 km/h

EC18C 2,5 km/h/4,6 km/h

Högsta dragkraft  1160 daN

Manöverreglaget för körning blockeras automatiskt när föraren 

lyfter upp vänster manöverkonsol.

Volymer för service
Bränsletank  20 l

Hydraultank  14,6 l

Hydraulsystem, totalt

EC15C, EC17C 21 l

EC18C 22 l

Motorolja inklusive filter 3,5 l

Kylsystem  5,6 l

Vikt och marktryck
Maskinvikt enligt ISO 6016

(enligt vanligaste konfiguration plus förare på 75 kg)

EC15C EC17C EC18C

Maskinvikt (kg) 1540 1650 1760

Marktryck, hytt
kg/cm2

kpa
0.29

(28.5)
0.30

(29.5)
0.31

(30.5)

Marktryck, öppen hytt
kg/cm2

kpa
0.28

(27.5)
0.28

(27.5)
0.3

(30.5)

Transportvikt 
(Uppvärmd hytt, 230 mm 

gummiband, kort arm, 500 

mm direktmonterad skopa, full 

bränsletank)

(kg) 1550 1570 1680

Med öppen hytt (kg) -90 -90 -90

Med långt skaft (kg) +5 +5 +5

Ljudnivå EC15C EC17C EC18C

Invändig ljudnivå enligt 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78 78 78

Extern ljudnivå enligt ISO 

6395 och EU:s bullerdi-

rektiv (2000/14/EG) och 

474-1:2006 +A1:2009 

(LwA)

dB(A) 93 93 93
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Skaft A B C D E F

EC15C

EC17C

950 mm 3437 2475 2120 1793 3803 3856

1 150 mm 3580 2620 2323 1985 3996 4046

EC18C
950 mm 3460 2498 2097 1772 3799 3856

1 150 mm 3603 2642 2297 1961 3992 4046

A Maximal grävhöjd

B Maximal tömningshöjd

C  Maximalt grävdjup 

D Maximalt grävdjup, vertikalgrävning

E Maximal grävräckvidd vid marknivå

F Maximal grävräckvidd

G Schaktbladets högsta läge

H Schaktbladets lägsta läge

I Axelavstånd

J Längd över band

K Schaktblad, maximal räckvidd vid marknivå

L Totalbredd

M Totallängd

N Totalhöjd vid motorhuv

O Minsta markfrigång

P Schaktbladets höjd

Q Bandbredd

R Överbyggnadens markfrigång

S Främre svängradie

T Främre svängradie med maximal bomsväng

U Totalhöjd (öppen hytt)

V Totalhöjd (sluten hytt)

W Överbyggnadens totalbredd (öppen hytt)

W1 Överbyggnadens totalbredd (sluten hytt)

X Svängradie bak

Y Räckvidd vid maximalt grävdjup, vertikalgrävning

Skaft G H I J K L M N O P

EC15C
950 mm 209 190 1082 1462 857 980 3580 1400 210 238

1150 mm 209 190 1082 1462 857 980 3472 1400 210 238

EC17C
950 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3580 1400 210 241

1150 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3472 1400 210 241

EC18C
950 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3591 1423 159 248

1150 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3487 1423 159 248

Skaft Q R S T U V W W1 X Y

EC15C
950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736

1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 1052 2803

EC17C
950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736

1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 1052 2803

EC18C
950 mm 230 481 1452 1147 2360 2394 993 993 1052 2736

1150 mm 230 481 1471 1164 2360 2394 993 993 1052 2799
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Specifikationer för EC20C

Motor

Vattenkyld, trecylindrig Volvo dieselmotor med låga utsläpp och 

indirekt insprutning som uppfyller miljökraven enligt Tier 4 och är 

utrustad med automatisk motoravstängning (lågt motoroljetryck 

eller för hög motortemperatur)

Modell D1.1DCAE4 

Bruttoeffekt, nominell 

(ISO 3046-1)  
12,3 kW (16,8 hk) vid 2 000 r/min

Installerad effekt (ISO 3046-1)  11,9 kW (16,2 hk) vid 2 000 r/min

Volym, totalt  1116 cc

Maximalt vridmoment enligt 

ISO 3046-1 
65,2 Nm (+/- 5 %) vid 1 500 r/min (+/- 100)

Cylinderdiameter x slaglängd  76 mm x 82 mm

Elsystemet
Batterikapacitet 12 V - 52 Ah

Generator, nominell strömstyrka 12 V - 40 A

Startmotor, effekt 12 V - 1,1 kW

Hydraulsystem

Lastkännande hydraulsystem med slutet centrum gör att alla 

rörelser blir helt oberoende.

Reglage  servoassisterade hydraulreglage

Hydraulpump för alla utrustnings- och körkretsar. 

 Pump med variabel slagvolym

Maximalt flöde 44 l/min

Maximalt arbetstryck 21 MPa (210 bar)

Dubbelverkande hydraulkrets för redskap som manövreras med 

fingertoppskänsla:

Elektriskt proportionellt

Maximalt flöde  44 l/min

Maximalt arbetstryck 21 MPa (210 bar)

Ändlägesdämpningar:

På bomcylindern  vid slutet av kolvstångens utskjutning

Skopa
Brytkraft 1 850 daN

Grävkraft (kort skaft) 1 250 daN

Grävkraft (långt skaft) 1050 daN

Svängsystem

Svängkransen svängs med en svängmotor av axialkolvtyp: 

Svänghastighet  9,5 r/min

Svängkransbroms  automatisk flerlamellsbroms

Upptagning av hydrauliska stötar  stötdämpande ventil

Undervagn
Överrullar/underrullar per sida  4/0

Bandbredd  250 mm

Bandspänning med fettkolv

Blad (bredd x höjd)  994/1 336 x 248 mm

Drivlina
Max. hastighet (låg/hög växel) 2,5 km/h/4,6 km/h

Högsta dragkraft  1440 daN

Manöverreglaget för körning blockeras automatiskt när föraren 

lyfter upp vänster manöverkonsol.

Volymer för service
Bränsletank  20 l

Hydraultank  14,6 l

Hydraulsystem, totalt  25 l

Motorolja inklusive filter 3,5 l

Kylsystem  5,6 l

Vikt och marktryck
Maskinvikt enligt ISO 6016

(enligt vanligaste konfiguration plus förare på 75 kg)

EC20C

Maskinvikt (kg) 1940

Marktryck, hytt
kg/cm2

kpa
0.28

(27.5)

Marktryck, öppen hytt
kg/cm2

kpa
0.27

(26.5)

Transportvikt 
(Uppvärmd hytt, 230 mm 

gummiband, kort arm, 

500 mm direktmonterad skopa, 

full bränsletank)

(kg) 1855

Med öppen hytt (kg) -90

Med långt skaft (kg) +10

Ljudnivå EC20C

Invändig ljudnivå enligt 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78

Extern ljudnivå enligt 

ISO 6395 och EU: 

s bullerdirektiv 

(2000/14/EG) och 

474-1:2006 +A1:

2009 (LwA)

dB(A) 93



13

A Maximal grävhöjd

B Maximal tömningshöjd

C  Maximalt grävdjup 

D Maximalt grävdjup, vertikalgrävning

E Maximal grävräckvidd vid marknivå

F Maximal grävräckvidd

G Schaktbladets högsta läge

H Schaktbladets lägsta läge

I Axelavstånd

J Längd över band

K Schaktblad, maximal räckvidd vid marknivå

L Totalbredd

M Totallängd

N Totalhöjd vid motorhuv

O Minsta markfrigång

P Schaktbladets höjd

Q Bandbredd

R Överbyggnadens markfrigång

S Främre svängradie

T Främre svängradie med maximal bomsväng

U Totalhöjd (öppen hytt)

V Totalhöjd (sluten hytt)

W Överbyggnadens totalbredd (öppen hytt)

W1 Överbyggnadens totalbredd (sluten hytt)

X Svängradie bak

Y Räckvidd vid maximalt grävdjup, vertikalgrävning

EC20C
= 1 000/1 355 mm

Skaft Q R S T U V W W1 X Y

1 050 mm 250 481 1683 1383 2360 2395 993 993 1052 2917

1 350 mm 250 481 1731 1430 2360 2395 993 993 1052 3011

Skaft G H I J K L M N O P

1050 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3746 1423 159 248

1350 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3605 1423 159 248

Skaft A B C D E F

1050 mm 3807 2746 2257 1692 3971 4080

1350 mm 3982 2920 2557 1978 4261 4362
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STANDARDUTRUSTNING

Motor
Vattenkyld, bakmonterad Volvo EPA Tier 4 

dieselmotor med låga utsläpp och indirekt 

insprutning

Torrt luftfilter

Elektrisk bränslematarpump

Bränslefilter + genomskinlig 

sedimenteringskammare

Avtappningspluggar under hydraulolje- och 

bränsletankarna 

Automatisk motoravstängning

Elsystemet
Vattenbeständiga kopplingsstycken (IP67)

Två arbetsstrålkastare på version med 

sluten hytt

En arbetsstrålkastare på version med 

öppen hytt

Batterifrånskiljare 

Två 12-volts eluttag

Hydraulsystem
Lastkännande system

ISO servoassisterade hydrauliska 

manöverreglage

Automatisk körning med två hastigheter 

(EC17C/EC18C/EC20C)

Styrning av framåt- och bakåtrörelse med två 

spakar kopplade till hydrauliska körpedaler

Dubbelverkande hydraulkrets för redskap

Progressiv manövrering av redskapskrets och 

bomsväng vid dina fingertoppar

Hydraulpump med variabel slagvolym (EC18C/

EC20C)

Hydraulisk kugghjulspump (EC15C/EC17C)

Automatisk svängbroms av flerlamellstyp

Hydraulslangar dragna i bommen

Dämpning på bomcylinder

ORFS hydraulanslutningar

Returoljefilter

Säte
Fjädrande stol med klädsel i kraftigt tyg eller 

vinyl med fast säkerhetsbälte

Hytt
Vibrationsskyddad och isolerad hyttplattform

Reglerbar hyttvärme och ventilation

Helt öppningsbar framruta med 

gasfjäderupphängning

Skjutfönster på höger sida

Förberedd för radio (plats för en radio och 

två högtalare, med förmonterad antenn och 

elledningar)

Vindrutetorkare och vindrutespolare (fram)

Stor och rymlig, fri golvyta

Plana, låsbara fönsterrutor 

Låsbar verktygslåda och dokumentlåda

Öppen hytt
Vibrationsskyddad och isolerad plattform

Stor och rymlig, fri golvyta

Tak med fyra stolpar och säkerhetsräcke

Lätt avtagbart soltak

Instrumentering och övervakning
Centralvarningslampa

Kontrollampor för bomsväng, motortemperatur, 

förvärmning, luftfilter, motorolja, säkerhetsbälte 

och batteriladdning

Bränslemätare

Digital timräknare

Grävutrustning
1 750 mm lång monobom (EC15C/EC17C/

EC18C)

1 900 mm lång monobom (EC20C)

950 mm skaft (EC15C/EC17C/EC18C)

1 050 mm skaft (EC20C)

Schaktblad med två extra förlängningar 

(EC18C/EC20C)

Skyddad bladcylinder

Säkerhet
Maskinernas hytter och öppna hytter har:

- TOPS (Tip-Over Protective Structure)

- ROPS (Roll-Over Protective Structure)

- OPG 1 (Object Protective Guard)

Runtomsikt

Anordning för att spärra grävutrustningens 

manöverreglage och körspakarna när vänster 

konsol lyfts upp för att bereda tillträde till 

förarhytten.

Säkerhetsspärr: Vänster konsol måste vara 

uppfälld för att startmotorn ska fungera

Fasta säkerhetsbälten och rullbälten

Backspegel på höger sida

Officiellt godkännande
Maskinen uppfyller direktiv 2006/42/EG

Bullernivå enligt direktiv 2000/14/EG

Hand - arm vibrationer, helkroppsvibrationer 

enligt direktiv 2002/44/EC:

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt 

direktiv 2004/108/EEG med samtliga 

ändringar.

Redskap uppfyller standarderna EN 474-1 

and EN 474-5

ROPS enligt ISO-standarderna 3471-1 

och SAE J1040.

TOPS uppfyller ISO standard 12117 

och EN standard 13531.

OPG 1 uppfyller ISO-standard 10262.

Specifikationer

EXTRAUTRUSTNING

Redskap och grävutrustning
Långt skaft: 1 150 mm (EC15C/EC17C/

EC18C), 1 350 mm (EC20C)

Det långa skaftet rekommenderas endast för 

särskilda arbetsuppgifter med lång räckvidd 

och material med låg densitet.

Säkerhetsventil som styrs av bom- och 

skaftcylindrarnas servokrets

Dubbelverkande redskapsledning på skaft

Sats med två Flat Face hydraulkopplingar

Hydraulkretsar för redskap

Dräneringssats retur till hydraultank

Belysning
Extra arbetsljus på bommen

Extra arbetsljus bak och roterande varningsljus

Miljöskydd
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja för normalt 

klimat VG46

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja för kallt 

klimat VG32

Komfort
Deluxe-stol med högt ryggstöd och tyg- eller 

vinylklädsel, fyra inställningsmöjligheter

Rullbälte 2-tums eller 3-tums med indikator 

på instrumentpanelen

Radio CD/MP3

Stöldskyddssystem

Säkerhet
Sidobackspegel på vänster sida

CareTrack GPS/GSM-system

Väljare för reglagekombinationer 

och körvarning

Skötsel och underhåll
Verktygssats

Tvåstegs luftfilter

Övrigt
Specialfärger som tillval (specifikationer 

enligt RAL) 

REDSKAPSERBJUDANDE

Hydrauliskt rivningsaggregat och specialverktyg

Volvos mekaniska snabbfäste med 

direktinfästning

Mekaniskt snabbfäste Lehnhoff

Komplett sortiment av Volvo original 

dikningsskopor (direktinfästa, LQC)
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Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är konstruerade, byggda och servade på ett annorlunda sätt. 
Den skillnaden kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 180 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som använder 

produkterna främst. Det handlar om att hjälpa användaren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv. 
Om miljön vi alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort. 

Människor världen över är stolta att använda Volvo.

Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifi kationer och utformning utan särskilt meddelande. 
Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande
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