
VOLVO GrÄVmaskiner

eCr145CL

14,8 – 15,8 t, 94 hp



mer sÄkerHeT.
•	 Halkskyddade,	perforerade	stegytor	och	
plattformar: överlägset grepp och god säkerhet.

•	 Lågemissionsmotor	med	låg	ljudnivå.

•	 Blyfri	färg i harmoni med miljön.

•	 Hyttdörr	som	följsamt	glider	utmed	hytten, 
och håller sig inom bandbredden.

•	 Backkamera	(tillval): bättre sikt och säkerhet. 

mer PrODUkTiViTeT.
•	 Kraftfull	Steg	IIIA	Volvo-motor:	prestanda, 

hållbarhet, och branschledande bränsleeffektivitet.

•	 Klassledande	stabilitet	ger imponerande 
lyftprestanda. 

•	 Följsamma	kombinerade	bom-	och	
skaftrörelser – även under körning.

•	 En kombination av råstyrka	och	exakt	
precisionsmanövrering.

•	 Volvo	snabbfäste:	enkla redskapsbyten för  
högsta mångsidighet och flexibilitet.

•	 Schaktblad	(tillval):	blad med hög utgångsvinkel 
möjliggör körning i branta motlut. 

VOLVOs nYa GrÄVmaskin: kÖr en kOrT sVÄnG.
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mer innOVaTiOn.
•	 Kort	svängradie:	arbeta på trånga 

arbetsplatser där utrymme är begränsat. 

•	 Utmärkt	tyngdpunkt	för	god	balans		
vid sväng på lutningar. 

•	 Ny	rundare	hyttutformning:	rymlig, men 
med kompakt design som håller sig innanför 
motviktens svängradie.

HÖGre kOmFOrT.
•	 Volvo	Care	Cab: komfort du förväntar dig.

•	 Klimatanläggning	med	hög	kapacitet.

•	 Fjädrande	viskös	hyttupphängning: minskar 
helkroppsvibrationer. 

•	 Ställbara	konsoler gör det enkelt att hitta rätt körställning.

mer eFFekTiV arBeTsTiD.
•	 Stora	serviceluckor	för enkel 

åtkomst och kontroll.

•	 Grupperade	smörjpunkter	
och	enkel	åtkomst	av	filter	i	
marknivå.

•	 Övervakning	från	hytten	med 
enkelt avläst,	LCD	färgskärm.

HÖGre kVaLiTeT.
•	 Volvo	med	inbyggd	hållbarhet: överrullar av smidesstål, förstärkta 

kedjeskydd, smorda/avtätade kedjelänkar.

•	 Hållfast	undervagnsram: tål tuffa tag - varje dag.

•	 Förstärkt	överdel: dubbelsvetsning vid punkter med höga påkänningar.
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* 2,5 m skaft, 600 mm bandplatta

Kort	svängradie
• Prestandan du kräver i en 

konventionell grävmaskin – , med  
den flexibilitet som du vill ha från  
en maskin med kort svängradie. 

• Används på öppna ytor och på trånga 
arbetsplatser för högre mångsidighet.

• Motviktens svängradie sträcker sig 
mindre än 10% över banden.

Arbeta	där	det	lönar	sig
• Arbeta på eller bredvid gator med 

minimal trafikstörning. 

• Högre säkerhet intill byggnader, 
människor, eller andra hinder på 
arbetsplatsen - mindre risk för 
maskinskada.

• Färre restriktioner/tillstånd - flera 
möjligheter till arbete.

Prestanda	så	det	räcker	och	blir	över
• Tung motvikt och suverän tyngdpunkt.

• Maskin med kort svängradie och 
klassledande stabilitet. 

Volvo	Care	Cab	komfort
• Avrundad hyttutformning, med gott 

om plats för föraren, och samtidig 
kompakt design som håller sig inom 
motviktens svängradie.

• Klimatanläggning med hög kapacitet 
- förarkomfort från golv till tak.

Ett växande problem för många maskinägare är 
dilemmat mellan att “få maximal kapacitet och mer 
muskler”och “gör den säkrare– med förmågan att 
kunna arbeta på trånga arbetsplatser.” Volvo fortsätter 
att lyssna på kunderna, och nya Volvo ECR145CL 
expanderar vårt växande och heltäckande utbud av 
utrustningslösningar. Det här är grävmaskinen med 
kort svängradie som du väntat på från Volvo.
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• Rundare design med kompakt svängradie.• Säker manövrering på en körbana. • Volvo - namnet du kan lita på för kvalitet.
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DeT Är Din TUr nU.
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Optimal	stabilitet	och		
stabil	prestanda

• Optimal kapacitet och stabilitet, 
fullt jämförbara med konventionella 
grävmaskiner, samt betydligt 
mindregungningar och studs.

• Volvo ECR145CL med tung motvikt 
och utmärkt tyngdpunkt byggdes 
för att erbjuda jämförbar stabilitet 
och balans som i konventionella 
maskiner vid sväng på lutningar 
– och hög prestanda i jämna 
terrängförhållanden. 

Följsam	och	snabb
• Maskinens dator balanserar maximalt  

tillgänglig motoreffekt med 
hydrauleffekt.

• Klassledande kombination av kort 
svängradie och lyftkapacitet, sväng 
moment, viktfördelning, och dragkraft.

• Följsamma kombinerade bom- och 
skaftrörelser.

Rätt	maskin	på	rätt	arbetsplats
• Passar enkelt på en körbana, vilket 

gör att man undviker dyra tillstånd 
eller arbete endast nattetid.

• Volvo snabbfäste för kompatibilitet: 
enkla redskapsbyten för högsta 
mångsidighet och flexibilitet.

Precisionsmanövrering
• En kombination av råstyrka och  

exakt precisionsmanövrering.

• Volvo-anpassad hydraulik ger optimal 
produktivitet, kontroll, och mindre 
förarpåverkan.

• Schaktblad (tillval) med hög 
utgångsvinkel möjliggör körning  
i brantare motlut. Ger extra stöd  
och stabilitet vid grävning. 

Flexibilitet	för	många		
olika	arbetsuppgifter

• Kommun/offentliga	arbeten:  
rör- och kabelläggning, avlopps-  
och dräneringsarbeten.

• Vägarbeten: anläggning av vägar, 
rörläggning, el- och vattenarbeten.

• Avfallshantering: effektiv inomhus  
i trånga lokaler.

• Demolering:	kan arbeta där 
konventionella maskiner inte  
kommer fram.

• Skogsbruk: dikningsarbeten, 
gallring av skog, lätt avverkning, 
anläggning av vägar.

• Gruvdrift: arbete i trånga utrymmen 
med låg takhöjd, t.ex. gruvor och 
tunnlar.

Det handlar om prestanda. Och med Volvo ECR145CL  
kan du förvänta dig ännu högre produktivitet. På 
öppna arbetsplatser eller i trånga utrymmen - och för 
jobb av alla möjliga omfattningar - Volvo ECR145CL  
är byggd för att prestera. 
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Volvo	-	genomgående	hög	kvalitet
• Kraftfull Steg IIIA Volvo-motor med  

låga emissioner.

• Prestanda och hållbarhet, i kombination 
med branschledande bränsleeffektivitet 
och låg ljudnivå.

• Förstärkt överdel, överrullar av 
smidesstål, förstärkta kedjeskydd, 
smorda/avtätade kedjelänkar.

Enkel	åtkomst	för	service
• Stora serviceluckor för enkel åtkomst 

och kontroll.

• Långa serviceintervaller för hydraulolja: 
standard vid 5 000 timmar. 

• Alla dagliga servicekontroller kan 
nås från marknivå och kan ses på 
hyttskärmen.

• Grupperade smörjpunkter och enkel 
åtkomst av filter i marknivå.

• Cirka 80% samordning av komponenter 
med Volvos konventionella maskiner, 
vilket ger lägre kostnader och högre 
tillgänglighet.

BYGGD FÖr aTT JOBBa.

Din	Volvo-återförsäljare	har		
det	du	behöver:

CareTrack	håller	reda	på	din	maskin
• GPS övervaknings- och 

diagnostikprogram (tillval).

• Fjärrövervakning av maskinens 
position, användning, produktivitet, 
bränsleförbrukning, och mycket mer. 

• Maximera effektiv arbetstid med 
påminnelser om viktig service.

MATRIS	ger	Dig	full	rapport
• Detaljerad analys av driftshistorik, 

användning, och effektivitet.

• Omvandlar data i maskinens dator till 
lättanvända diagram och rapporter. 

• Kontrollera körtekniker, minska 
underhållskostnader och öka 
livslängden. 

Effektiv arbetstid är svaret, och kvalitet är lösningen. 
Volvo ECR145CL är byggd för tillförlitlighet, lång 
livslängd, och enkel service i alla förhållanden. 

8



99

• 3-punkts hyttstege med ledstångd för  
enkelt och säkert tillträde till maskin.• Åtkomst av filter från marknivå. • Helt öppningsbart serviceområde i marknivå  

för enkel åtkomst till hydraulventiler.



Komfort	ger	högre	produktivitet
• Klimatanläggning med hög kapacitet.

• Klassledande ben- och hyttutrymme, 
samt bredare utrymme i axelhöjd.

• Fjädrande viskös hyttupphängning 
minskar helkroppsvibrationer.

• Låg ljudnivå i och utanför hytten, 
vilket betyder mindre förartrötthet.

Perfekt	för	alla	förare
• Ställbara konsoler gör det enkelt  

att hitta rätt körställning.

• Helfjädrad förarstol med flera olika 
justeringsmöjligheter för att passa 
alla förare.

• LCD färgskärm är enkel att läsa, även 
vid direkt solljus. Innehåll kan visas  
på över 20 språk.

• Framrutan lyfts enkelt och förvaras 
säkert under innertaket för gott om 
utrymme.

• Den undre rutan kan enkelt tas bort 
och förvaras säkert inne i hytten.

TUFFa JOBB krÄVer VOLVOs  
kOmFOrT & sÄkerHeT.

Säker	på	arbetsplatsen
• Halkskyddade, perforerade stegytor 

och plattformar ger överlägset grepp 
och god säkerhet.

• Öppningsbar taklucka ger optimal sikt 
under arbeten med höga lyfthöjder 
och långa räckvidder.

• Hyttdörren glider följsamt utmed 
hytten, och håller sig inom 
bandbredden för enkelt tillträde till 
och arbete i trånga utrymmen.

• Backkamera (tillval) ger bättre sikt 
och säkerhet. 

Med	omtanke	om	miljön		
och	omgivningen

• Utmärkt sikt framåt, åt höger, och 
bakåt tack vare smala hyttstolpar  
och stora fönsterytor.

• Material som används i maskinen  
kan återvinnas till 95%.

• Blyfri färg i perfekt harmoni med 
miljön.

Volvo	-	din	globala,	lokala	partner	
• Kompletta lösningar sedan 1927.

• Byggda på kärnvärderingarna kvalitet, 
säkerhet, och omsorg om miljön. 

• Anläggningsmaskiner, 
transportfordon, bussar, lastvagnar, 
och mer. 

• Global expertis: utveckling av motorer 
med ledande bränsleeffektivitet. 

När helst en maskin från Volvo Construction Equipment  
sätts i arbete någonstans i världen innebär det att 
ännu en förare får insikt i och förståelse för vad Volvos  
komfort och säkerhet betyder. Upplev dessa näst 
intill legendariska fördelarna med Volvo, samt den 
lönsamhet och mycket mer som de kan bidra till.
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• LCD färgskärm är skarp och enkel att läsa.• Hytt med gott om plats för ben och fötter. • Backkamera (tillval) ger än högre säkerhet.

VOLVOs LeDarskaP nÄr DeT GÄLLer mOTOrer sTrÄCker siG ÖVer LanD, HaV OCH rYmD
Som världens ledande tillverkare av 9- till  
18-liters dieselmotorer har Volvo en unik  
erfarenhet när det gäller att konstruera 
kraftsystem som flyttar världar. Volvos motorer  
för Volvo Construction Equipment, Volvo Aero,  

Volvo Buses, Volvo Penta och Volvo Trucks 
ger produktivitet och bränsleekonomi. Våra  
prestanda har vässats på land, över haven, 
genom luften och ut i rymden. Ledande 
forskning och utveckling ser till att alla 

Volvokoncernens produkter ligger i framkant 
när det gäller produktivitet. Så när vi säger  
att Volvos motorer är testade - och utprovade 
- så är det sant. Du kan lita på det. Det är det  
som är den verkliga fördelen med Volvo Power.



Hydrauliksystem
Det finns ett stort utbud olika 
hydrauliksatser för olika bom- och 
skaftkombinationer. Varje sats optimerar 
prestanda enligt längd och utformning 
på maskinens bom och skaft. Få ut det 
mesta från roterande/tiltande redskap, 
krossar, och hammare. Välj mellan en- 
eller tvåpumpsflöde för bästa prestanda.

Hydrauliska	snabbfästen
Med ett Volvo snabbfäste byter du 
redskap snabbt och enkelt – från 
den bekväma och säkra hytten. Olika 
snabbfästen (Universal och S-typ) 
är tillgängliga för att passa nya och 
befintliga kunders skopor/redskap.

Extra	arbetsbelysning
Extra arbetsbelysning ger bättre sikt, 
säkerhet och precision, och förlänger 
arbetsdagen i dåliga ljusförhållanden. Med 
två arbetsstrålkastare fram på maskinen, 
en arbetsstrålkastare på hyttens bakre 
del, och en arbetsstrålkastare monterad 
på motvikten.

Manöverspak	(“Joystick”)	med	
proportionell	manövrering
Manöverspakar (“joysticks”) med 
låga spakkrafter ger följsam 
precisionsmanövrering för högre 
komfort, effektivitet, och produktivitet. 
Manöverspakar med knappar för 
proportionell manövrering är också 
tillgängliga.

Förarsäten
Volvo erbjuder ett brett urval olika 
ergonomiska förarsäten som utformats 
särskilt för komfort och skydd. Alla säten, 
från de olika inställbara modellerna till de 
mest avancerade luftfjädrade modellerna, 
ger utmärkt stöd och är individuellt ställbara  
för att uppfylla olika förares önskemål.
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PreCis DeT DU BeHÖVer FÖr  
aTT Öka LÖnsamHeTen.

Pedal	för	vanlig	körning
En pedal placerad vid det 
vänstra fotstödet reglerar båda 
transportmotorerna samtidigt, vilket är 
praktiskt under transport och för att ge 
effektiv arbetskontroll vid tillämpningar 
som rörläggning.

Bakåtriktad	kamera
För högre säkerhet på arbetsplatsen ger 
den manuellt manövrerade kameran klar 
sikt bakåt vid backning av maskin (val av 
backväxel) eller till höger om överdelen 
när svängfunktionen är aktiverad. En 
tydlig bild visas på IECU:ns breda LCD 
färgskärm. Den välskyddade kameran kan 
ändras manuellt med en strömställare på 
knappsatsen, för att visa antingen bilden 
bakåt eller åt sidan.

Schaktblad
Schaktbladet längst fram ökar maskinens 
mångsidighet i arbetsuppgifter som 
t.ex. återfyllnad och upprensning på 
arbetsplatsen. Det kan även användas för 
att placera grävmaskinen i horisontellt 
läge vid grävning på lutningar.

CareTrack	
GPS övervakningsprogram som  
fungerar tillsammans med maskinens  
diagnostiksystem. Gör att ägaren och  
återförsäljaren kan fjärrövervaka 
användning, produktivitet, bränsleförbrukning,  
och mer. Maximerar effektiv arbetstid med 
påminnelser om viktig service. Övervakar 
även maskinens geografiska läge och kan 
förhindra otillåten användning.

Bussningar	med	långa	smörjintervaller
Bussningar av hög kvalitet används för 
alla viktiga punkter på grävaggregatet, 
vilket förlänger smörjintervallerna till 
500 timmar. Förlänger livslängd, minskar 
slitage på tappar och bussningar, och 
sänker underhållskostnader.

Du har många valmöjligheter. Anpassa din Volvo  
grävmaskin så att den blir helt rätt för dig och dina  
arbetsuppgifter. Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare  
för att anpassa din grävmaskin med annan 
tillvalsutrustning för att passa just din tillämpning. 
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VOLVOs eXTraUTrUsTninG

Hydrauliksystem

Hydrauliska	snabbfästen

Extra	arbetsbelysning

Manöverspak	(“Joystick”)	med	
proportionell	manövrering

Förarsäten

Pedal	för	vanlig	körning

Bakåtriktad	kamera

Schaktblad

CareTrack

OBS: Några av de utrustningar som anges som extrautrustning är standardutrustning på vissa marknader. Några av de utrustningar som nämns är inte 
tillgängliga på alla marknader. Detta är ingen komplett förteckning över tillvalsutrustningar. Se bifogat specifikationsblad för en komplett förteckning.



Motor
Volvos dieselmotor ger lägre emissioner, 
överlägsen prestanda, och suverän 
bränsleeffektivitet. Motorn uppfyller 
kraven enligt EU Steg III och har exakt 
högtrycksinsprutning, turbo, laddluftkylare 
av typen luft-till-luft, samt elektronisk 
motorstyrning för att optimera maskinens 
prestanda.

Motor  Volvo D4E EAE3

Max.	effekt	vid 33 r/s (2 000 r/min)

Netto	(ISO	9249,	SAE	J1349) 69 kW (94 hp)

Brutto	(SAE	J1995) 80 kW (109 hp)

Max.	vridmoment	vid		
	 1	600	r/min 472 Nm

Antal	cylindrar 4 

Cylindervolym 4,0 l

Cylinderdiameter 101 mm

Slaglängd 126 mm

Elsystem
Elsystem med hög kapacitet som väl 
skyddat. Vattentäta dubbelspärrande 
skyddspluggar garanterar korrosionsfria 
anslutningar. De viktigaste reläerna och 
solenoidventilerna är avskärmade för att 
förhindra skador. Huvudströmbrytaren är 
standard.

Spänning 24 V

Batterier 2 x 12 V

Batterkapacitet 100 Ah 

Generator 28 V / 80 A

Vätskevolymer
Bränsletank	 220 l

Hydraulsystem,	totalt 210 l

Hydraultank 85 l

Motorolja 15,5 l

Kylarvätska 21,3 l

Svängväxellåda	 3,8 l

Undervagnstransmission	 2 x 3,5 l

Svängsystem
Svängsystemet är försett med en  
axialkolvmotor som driver en planetväxellåda  
för maximalt vridmoment. Automatisk 
svängbroms och svängdämpningsventil är 
standard.

Max.	svänghastighet	 11,6 r/min

Max.	vridmoment 41,9 kNm

Drivlina
Varje band drivs av en automatisk tvåstegs 
axialkolvmotor. Transportbromsarna som 
har flera skivor ansätts av fjäderkraft 
och lossas hydrauliskt. Drivmotorerna, 
bromsarna och planetväxlarna sitter väl 
skyddade inne i bandramarna.

Max.	dragkraft		 119 kN

Max.	larvhastighet	 3,0/5,5 km/h

Max.	lutning		 35o

Undervagn
Undervagnen har en robust X-formad 
ram. Fettsmorda och avtätade kedjelänkar 
är standard.

Bandplattor 2 x 46

Länkdelning 171,5 mm

Bandbredd,	
		tredubbel	kam		 500/600/700/750 mm

Bandbredd,	
		Gummibandplatta	 500 mm

Underrullar	 2 x 7

Överrullar		 2 x 1 

Hydraulsystem
Hydraulsystemet, som även kalas “Integrerad  
kontroll av arbetsläge” har utformats för 
att ge hög produktivitet, god grävkapacitet, 
hög manöverprecision och suverän 
bränsleekonomi. Summeringssystemet, 
bom-, skaft- och svängprioriteringen 
i kombination med bom-, skaft- och 
skopefterfyllnad ger optimala prestanda.

Följande viktiga funktioner ingår i systemet:

Summeringssystem:	kombinerar flödet 
i båda hydraulpumparna för att garantera 
korta arbetscykler och hög produktivitet.

Bomprioritering:	prioriterar bomrörelsen 
för snabbare cykler vid djupa grävningar.

Skaftprioritering:	prioriterar skaftet 
för snabbare cykeltider i samband med 
släntning och för bättre skopfyllnad vid 
grävning.

Svängprioritering:	prioriterar 
svängfunktionen för snabbare svängrörelser  
under samtliga aggregatrörelser.

Efterfyllnadssystem: förhindrar 
kavitering och ger flöde till andra rörelser 
under simultana operationer för maximal 
produktivitet.

Kraftförstärkning:	alla gräv- och 
lyftfunktioner arbetar på max. tryck.

Lasthållningsventiler:	spärrventiler 
för bom och skaft förhindrar krypning i 
grävutrustningen.

Huvudpump:	
  Typ: 2 x axialkolvpumpar med varibelt deplacement

  Maximalt flöde: 2 x 118 l/min

Servopump:	
  Typ: kugghjulspump

  Maximalt flöde: 1 x 20 l/min

Hydraulmotorer: 
  Larving: Variabel axialkolvmotor med  

 mekanisk broms.

  Sväng: Fast axialkolvmotor med mekanisk broms.

Tryckbegränsningsventiler:
  Arbetstryck . . . . . . . . . . . . . . . 32,4/34,3 MPa

  Larvning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,3 MPa 

  Sväng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 MPa 

  Pilotkrets . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 MPa

Hydraulcylindrar:
  Monobom . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    Cylinderdiameter x slaglängd . . ø105 x 1 055 mm

  Skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Cylinderdiameter x slaglängd . . ø120 x 1 045 mm

  Skopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Cylinderdiameter x slaglängd . . ø100 x 865 mm 

  Schaktblad . . . . . . . . . . . . . . . 2 

    Cylinderdiameter x slaglängd . . ø130 x 270 mm

Hytt
Volvo Care Cab - specialutformad och 
avrundad med snäv svängradie, utan att 
påverka förarens komfort. Ljudsystem med 
fjärrkontroll. Mugghållare. Tre strömuttag. 
Separat reglerbara joystickkonsoler.

Suverän runtomsikt tack vare maximala 
glasytor i hytten, genomskinlig taklucka 
och tvådelat, skjutbart fönster i dörren. 
Framrutan lyfts enkelt och förvaras säkert 
under innertaket, och den undre rutan kan 
enkelt tas bort och förvaras säkert inne 
i hytten. Innerbelysningen består av en 
läslampa och en hyttbelysning med timer. 

Den trycksatta och filtrerade hyttluften 
levereras genom ett klimatkontrollsystem 
med 8 luftventiler som ger snabb 
avfrostning och goda värme- och 
kylprestanda. Viskös/fjädermonterad 
hyttupphängning skyddar föraren från 
vibrationer.

Deluxe-stol med inställbar höjd, lutning, 
ryggstödsvinkel, inställning framtillbaka, 
återgående säkerhetsbälte och valbar 
horisontell fjädring för att minska 
helkroppsvibrationer.

Justerbar, lättavläst 16,3 cm (6,4") 
LCD färgmonitor ger realtidsinformation 
om maskinens funktioner, viktig 
diagnosinformation och ett stort antal 
olika inställningar för arbetsredskapen. 
LCD-skärmen kan ställas om till monitor 
för den bakåtriktade kameran (tillval).

Ljudnivå:
			ljudnivå	i	hytten	enligt	ISO	6396
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     LpA 72 dB(A)

		Extern	ljudnivå	enligt	ISO	6395	och	EU:s		
					direktiv	2000/14/EG
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     LwA 100 dB(A)

sPeCiFikaTiOner
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Marktryck

•	ECR145CL	med 4,6 m bom, 2,5 m skaft, 419 kg skopa, 3 350 kg motvikt

•	ECR145CL	med schaktblad,	4,6 m bom, 2,5 m skaft, 419 kg skopa, 3 100 kg motvikt

  Benämning Bandbredd Tjänstevikt Marktryck Totalbredd

  Tredubbel kam

500 mm 14 800 kg 44,1 kPa 2 490 mm

600 mm 15 000 kg 37,3 kPa 2 590 mm

700 mm 15 190 kg 32,4 kPa 2 690 mm

750 mm 15 390 kg 30,4 kPa 2 740 mm

  Gummibandplatta 500 mm 14 860 kg 44,1 kPa 2 490 mm

  Benämning Bandbredd Tjänstevikt Marktryck Totalbredd

  Tredubbel kam

500 mm 15 460 kg 46,1 kPa 2 490 mm

600 mm 15 660 kg 39,2 kPa 2 590 mm

700 mm 15 860 kg 33,3 kPa 2 690 mm

  Gummibandplatta 500 mm 15 510 kg 46,1 kPa 2 490 mm
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Max.	tillåtna	skopor
Anm.:  1. Skopans storlek baserad på ISO 7451, rågat material med rasvinkel 1 : 1.
      2. “Max. tillåtna storlekar” är endast avsedda som referens och inte alltid tillgängliga från fabrik.
      3. Skopans bredd är mindre än skopans tippningsradie.

•	ECR145CL	med direktinfäst	skopa, 3 350 kg motvikt

		Benämning
Max.		

skopvolym	/	
vikt

4,6	m	bom

2,1	m	skaft 2,5	m	skaft 3,0	m	skaft

  GP-skopa 1,5 t/m3 l / kg 875 / 750 775 / 650 675 / 550

  GP-skopa 1,8 t/m3 l / kg 775 / 650 675 / 550 600 / 500

•	ECR145CL	med redskapsinfäst	skopa, 3 350 kg motvikt

		Benämning
Max.		

skopvolym	/	
vikt

4,6	m	bom

2,1	m	skaft 2,5	m	skaft 3,0	m	skaft

  GP-skopa 1,5 t/m3 l / kg 800 / 650 700 / 600 600 / 500

  GP-skopa 1,8 t/m3 l / kg 700 / 600 625 / 500 525 / 450
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Dimensioner

•	ECR145CL

		Benämning
4,6	m	bom

2,1	m	skaft 2,5	m	skaft 3,0	m	skaft

  A. Totalbredd för överdel mm 2 490 2 490 2 490

  B. Totalbredd mm 2 690 2 690 2 690

  C. Höjd över hytt mm 2 855 2 855 2 855

  D. Bakre svängradie mm 1 475 1 475 1 475

  E. Frigångshöjd under motvikt * mm 900 900 900

  F. C - C mått undervagn mm 3 040 3 040 3 040

  G. Total längd undervagn mm 3 750 3 750 3 750

  H. Spårvidd mm 1 990 1 990 1 990

  I. Bandbredd mm 700 700 700

  J. Min. markfrigång * mm 430 430 430

  K. Totallängd mm 7 400 7 405 7 345

  L. Total höjd över monobom mm 2 700 2 865 3 270

 * Utan kam till bandlänk

		Benämning 4,6	m

  Längd mm 4 770

  Höjd mm 1 370

  Bredd mm 545

  Vikt kg 1 127

  * Inklusive cylinder, axlar och hydraulrör

		Benämning 2,1	m 2,5	m 3,0	m

  Längd mm 2 790 3 195 3 690

  Höjd mm 680 675 750

  Bredd mm 275 275 275

  Vikt kg 560 620 680

  * Inklusive cylinder, länkage och hydraulrör
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A

B

C

		Benämning Dimension

  A. Höjd mm 580

      Bredd mm 2 490

      Vikt kg 450

  B. Lyfthöjd mm 590

  C. Skärdjup mm 570

•	Schaktblad	fram

Längd

Höjd

•	Bom

Längd

Höjd

•	Skaft
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Grävdiagram	och	grävkrafter

		Grävmaskin	med	direktinfäst	skopa
4,6	m	bom

2,1	m	skaft 2,5	m	skaft 3,0	m	skaft

  A. Max. räckvidd mm 7 990 8 360 8 850

  B. Max. räckvidd i marknivå mm 7 840 8 215 8 715

  C. Max. grävdjup mm 5 140 5 540 6 040

  D. Max. grävdjup (2,44 m nivå) mm 4 890 5 325 5 860

  E. Max. vertikalt grävdjup (vertikal grävning) mm 3 855 4 225 4 775

  F. Max. grävhöjd mm 9 080 9 400 9 845

  G. Max. tömningshöjd mm 6 540 6 865 7 300

  H. Min. främre svängradie mm 1 800 1 980 2 335

		Grävkrafter	med	direktinfäst	skopa
4,6	m	bom

2,1	m	skaft 2,5	m	skaft 3,0	m	skaft

  Skopradie mm 1 270 1 270 1 270

  Brytkraft - skopa
  (Normal/Effektförstärkning)

SAE J1179 kN 80,8 / 85,7 80,8 / 85,7 80,8 / 85,7

ISO 6015 kN 91,0 / 96,5 91,0 / 96,5 91,0 / 96,5

  Grävkraft - skaft
  (Normal/Effektförstärkning)

SAE J1179 kN 69,7 / 73,9 62,2 / 65,9 55,3 / 58,7

ISO 6015 kN 71,4 / 75,7 63,5 / 67,4 56,3 / 59,7

  Rotationsvinkel, skopa grader 175 175 175

•	ECR145CL
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Anm:  1. Maskin i “Fine Mode-F” (Effektförstärkning) för lyftkapaciteter.
 2. Ovanstående laster överensstämmer med SAE J1097 och ISO 10567 Hydrauliska grävmaskiner: Standard för lyftkapacitet.
 3. Nominella laster överskrider inte 87 % av hydraulisk lyftkapacitet eller 75 % av tipplast.
 4. Nominella laster markerade med (*) är begränsade av maskinens hydrauliska kapacitet.

Lyftkapacitet	
Last i skaftändan, utan skopa.
För lyftkapacitet inklusive skopa, minska helt enkelt följande värden med vikten på den direktkopplade skopan eller skopan med snabbfäste.

•	ECR145CL

              Tvärs undervagn

              Längs undervagn

 Lyftkrok i 
 förhållande  
 till marknivå

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Max. räckvidd

Max.
m

Bom 4,6 m
+
Skaft 2,1 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 350 kg

7,5 m  kg *5 400 *5 400 2,80

6 m  kg *4 360 *4 360 *4 190 3 920 *4 040 3 350 4,94

4,5 m  kg *5 200 *5 200 *4 350 3 860 *3 760 2 450 *3 740 2 440 6,00

3 m  kg *7 530 6 800 *5 080 3 680 4 000 2 400 3 490 2 090 6,55

1,5 m  kg *5 850 3 470 3 910 2 320 3 310 1 970 6,71

0 m  kg *5 240 *5 240 5 890 3 340 3 840 2 260 3 410 2 010 6,52

-1,5 m  kg *4 920 *4 920 *8 150 6080 *5 680 3 310 3 880 2 280 5,95

-3 m  kg *6 070 *6 070 *4 170 3 380 *3 620 3 060 4,85

-4,5 m  kg

Bom 4,6 m
+
Skaft 2,5 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 350 kg

7,5 m  kg *4 400 *4 400 *4 100 *4 100 3,62

6 m  kg *3 750 *3 750 *3 290 2 830 5,44

4,5 m  kg *4 220 *4 220 *3 990 3 810 *3 710 2 410 *3 080 2 150 6,41

3 m  kg *6 740 *6 740 *4 760 3 620 3 740 2 340 2 980 1 860 6,92

1,5 m  kg *6 100 *6 100 *5 620 3 390 3 640 2 250 2 830 1 750 7,08

0 m  kg *5 850 5 850 5 470 3 230 3 550 2 170 2 900 1 780 6,90

-1,5 m  kg *4 520 *4 520 *8 610 5 830 5 410 3 170 3 520 2 140 3 240 1 980 6,37

-3 m  kg *8 770 *8 770 *6 810 5 930 *4 700 3 220 *3 570 2 550 5,36

-4,5 m  kg

Bom 4,6 m
+
Skaft 3,0 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 350 kg

7,5 m  kg *3 280 *3 280 *3 230 *3 230 4,52

6 m  kg *3 220 *3 220 *2 880 2 420 *2 720 2 370 6,06

4,5 m  kg *3 510 *3 510 *3 350 2 410 *2 550 1 860 6,95

3 m  kg *5 430 *5 430 *4 300 3 650 *3 650 2 330 *2 560 1 630 7,42

1,5 m  kg *8 310 6 200 *5 250 3 380 3 610 2 220 2 570 1 570 2 530 1 540 7,57

0 m  kg *6 260 5 780 5 430 3 180 3 500 2 120 2 570 1 560 7,40

-1,5 m  kg *3 910 *3 910 *8 500 5 680 5 320 3 090 3 450 2 070 2 830 1 710 6,91

-3 m  kg *7 180 *7 180 *7 510 5 740 *5 110 3 100 *3 340 2 100 5,99

-4,5 m  kg *4 620 *4 620 *2 850 *2 850 4,40

Bom 4,6 m
+
Skaft 2,1 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 100 kg
+
Schaktblad

7,5 m  kg *3 280 *3 280 *3 230 *3 230 4,52

6 m  kg *3 220 *3 220 *2 880 2 490 *2 720 2 440 6,06

4,5 m  kg *3 510 *3 510 *3 350 2 490 *2 550 1 930 6,95

3 m  kg *5 430 *5 430 *4 300 3 760 *3 650 2 410 *2 560 1 690 7,42

1,5 m  kg *8 310 6 390 *5 250 3 490 3 900 2 290 2 780 1 630 *2 680 1 600 7,57

0 m  kg *6 260 5 970 5 870 3 290 3 800 2 190 2 800 1 620 7,40

-1,5 m  kg *3 910 *3 910 *8 500 5 870 5 760 3 200 3 740 2 140 3 070 1 770 6,91

-3 m  kg *7 180 *7 180 *7 510 5 940 *5 110 3 210 *3 340 2 180 5,99

-4,5 m  kg *4 620 *4 620 *2 850 *2 850 4,40

Bom 4,6 m
+
Skaft 2,5 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 100 kg
+
Schaktblad

7,5 m  kg *4 400 *4 400 *4 100 *4 100 3,62

6,0 m  kg *3 750 *3 750 *3 290 2 900 5,44

4,5 m  kg *4 220 *4 220 *3 990 3 900 *3 710 2 470 *3 080 2 210 6,41

3,0 m  kg *6 740 *6 740 *4 760 3 710 *3 950 2 400 *3 090 1 910 6,92

1,5 m  kg *6 100 *6 100 *5 620 3 480 3 900 2 310 3 050 1 810 7,08

0 m  kg *5 850 *5 850 5 870 3 320 3 820 2 230 3 120 1 840 6,90

-1,5 m  kg *4 520 *4 520 *8 610 6 000 5 810 3 270 3 790 2 210 3 490 2 040 6,37

-3,0 m  kg *8 770 *8 770 *6 810 6 100 *4 700 3 310 *3 570 2 620 5,36

-4,5 m  kg

Bom 4,6 m
+
Skaft 3,0 m
+ 
Bandplatta 700 mm
+
Motvikt 3 100 kg
+
Schaktblad

7,5 m  kg *3 280 *3 280 *3 230 *3 230 4,52

6 m  kg *3 220 *3 220 *2 880 2 490 *2 720 2 440 6,06

4,5 m  kg *3 510 *3 510 *3 350 2 490 *2 550 1 930 6,95

3 m  kg *5 430 *5 430 *4 300 3 760 *3 650 2 410 *2 560 1 690 7,42

1,5 m  kg *8 310 6 390 *5 250 3 490 3 890 2 290 2 780 1 630 *2 680 1 600 7,57

0 m  kg *6 260 5 970 5 850 3 290 3 790 2 190 2 790 1 620 7,40

-1,5 m  kg *3 910 *3 910 *8 500 5 870 5 740 3 200 3 730 2 140 3 060 1 770 6,91

-3 m  kg *7 180 *7 180 *7 510 5 940 *5 110 3 210 *3 340 2 180 5,99

-4,5 m  kg *4 620 *4 620 *2 850 *2 850 4,40
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STANDARDUTRUSTNING

Motor
Turboladdad, fyrtakts dieselmotor med 

kylvätskekylning, direktinsprutning och 
laddluftkylare som uppfyller kraven  
enligt EU Steg IIIA

Luftfilter med indikator 
Värmare för luftintag
Elektronisk motoravstängning
Bränslefilter med vattenavskiljare
Bränslepåfyllningspump: 35 l/min,  

med automatisk avstängning
Generator, 80 A

Elektriskt	/	elektroniskt	kontrollsystem
Contronics
 – Avancerat styrsystem
 – Självdiagnostiksystem
Indikering av maskinstatus
Varvtalsavkännande effektreglering
Automatiskt tomgångssystem
One-touch Power Boost
Funktion för säker stopp/start
Justerbar LCD-färgmonitor
Batterifrånskiljare
Startspärr som hindrar inkoppling av 

startmotor när dieselmotorn är igång
Kraftfulla halogenstrålkaster med  

hög kapacitet:
 – Rammonterat 1
 – Bommonterat 2
Batterier, 2 x 12 V / 100 Ah
Startmotor, 24 V / 5,5 kW

Hydraulsystem
Slangbrottsventil: bom

Överlastvarning
Automatisk programkontroll  

(Automatic Sensing Work Mode)
 – Summeringssystem
 – Bomprioritering
 – Skaftprioritering
 – Svängprioritering
Hydraulik för:
 – Hammar / Sax 1-pumpsflöde
 – Snabbfäste
 – Läckoljeledning (dränering), bas
Återfyllnadsventiler för bom och skaft
Svängdämpningsventil
Lasthållningsventiler för bom och skaft
Flerstegs hydrauloljefilter
Ändlägesdämpade cylindrar
Tätning för cylinderförorening
Automatiska drivmotorer med två hastigheter
Hydraulolja med lång livslängd, ISO VG 46

Överdel
Insteg med ledhandtag
Motvikt 3 350 kg
Utrymme för verktygsförvaring
Serviceplattform med halkskyddad gallerdurk
Bukplåt (2,3 mm)
Backspegel

Hytt	och	interiör
Ställbar förarstol och spakkonsol 
Joystick med 4 strömställare
Larvpedaler med manöverspakar
ECC, värme & luftkonditionering
Hydrauliskt dämpande hyttinfästning
Antenn i glasruta

Manöverspärr i vänster konsol
Hytt, allvädersmodell med ljudisolering, 

inklusive:
 – Askkopp
 – Mugghållare
 – Cigarettändare
 – Dörrlås
 – Golvmatta
 – Signalhorn
 – Stort förvaringsutrymme
 – Öppningsbar övre frontruta
 – Avtagbar nedre frontruta
 – Säkerhetsbälte
 – Säkerhetsglas, lätt tonat
 – Regnskydd
 – Solskydd, fram, tak, bak
 – Vindrutetorkare med spolning  

   och intervallfunktion
Förberedd antivandaliseringssats
Huvudnyckel

Undervagn
Hydraulisk bandspänning
Fettsmorda och avtätade kedjelänkar
Urspårningsskydd
Bukplåt (4,5 mm)

Bandplattor
Bandplattor, tredubbel kam 

Grävutrustning
Bom: 4,6 m
Skaft: 2,5 m

Service
Verktygssats, dagligt underhåll

EXTRAUTRUSTNING

Motor
Elektrisk motorvärmare 240 V
Dieselvärmare 5 kW inkl. tidur
Vattenavskiljande filter inkl. element

Elsystem
Extra lampor:
 – Hyttmonterade 2
 – Monterade på överdel 1
Stöldskyddssystem
Roterande varningsljus
Förflyttningsalarm

Hydraulsystem
Slangbrottsventil: skaft
Hydraulledningar, -rör:
 – Hammare & sax, 2-pumpsflöde
 – Släntskopa & rotator
 – Läckoljeledning (dränering), bom
 – Grip

Volvo hydrauliskt redskapsfäste, S6
Hydraulolja med lång livslängd, ISO VG 32
Hydraulolja med lång livslängd, ISO VG 68
Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar 32
Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar 46
Flytlägesfunktion

Hytt	och	interiör
Tygklädd stol
Tygklädd stol med uppvärmning och 

luftfjädring
Joystickreglage med proportionell reglering
Skydd mot fallande föremål (FOG)
 – Hyttmonterade
Hyttmonterad skyddsanordning mot fallande 

föremål (FOPS)
Skyddsgaller för framruta
Antivandaliseringssats
Specialnyckel

Bakåtriktad kamera
Raklarvningspedal

Undervagn
Schaktblad

Bandplattor
Bandplattor 500 / 600 / 700 / 750 mm,  

tredubbel kam
Gummibandplattor, 500 mm

Grävutrustning
Skaft: 2,1 m
         3,0 m

Service 
CareTrack
Verktygssats, komplett

Standard eller tillvalsutrustningar varierar från marknad till marknad. Var vänlig att kontakta er lokala återförsäljare för klargörande.
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Samtliga produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan  
särskilt meddelande som ett led i vår policy för kontinuerliga förbättringar. Illustrationerna visar ej alltid maskin i standardutförande.

Volvo Construction Equipment är unikt. Det har konstruerats, 
byggts upp och stöds på ett annat sätt än andra företag. 
Den skillnaden beror på ett tekniskt arv som spänner över 
175 år. Ett arv som innebär att man i första hand tänker på 
de människor som faktiskt använder maskinerna. På hur man 
kan hjälpa dem att arbeta säkrare, bekvämare, effektivare. På 
miljön som vi alla delar på. Resultatet av det sättet att tänka 
är ett växande utbud av maskiner och ett globalt stödnätverk 
som har som enda uppgift att hjälpa dig göra ännu mer. 
Människor över hela världen är stolta över att använda Volvo. 
Och vi är stolta över det som gör Volvo annorlunda -   
More	care.	Built	in.


