
DD25
2,45-2,6 t     25 kW

VOLVO KOMPAKTORER MED DUBBLA TRUMMOR



Runtomsikt för perfekt yta.

360° sikt

DD25 har runtomsikt tack vare förarsätets 

förstklassiga placering och motorhuvens effektiva 

utformning. Oavsett om föraren vältar framåt eller bakåt har 

han tydlig sikt över trumkanterna och omgivningen för exakt 

kompaktering och bättre säkerhet på arbetsplatsen.
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Volvo har mer än 40 års erfarenhet av asfaltkompaktering. Det är därför du kan lita på att den lilla 

kompaktorn DD25 med dubbla trummor levererar jämna, exakta prestanda varje gång. Med 360° sikt, 

bearbetade trummor och valbara frekvenser kan du anpassa dig till mindre kompakteringsprojekt för att 

öka lönsamheten, utan att kompromissa med kvaliteten.

Bearbetade trummor för en slät yta

Du får den jämnaste vältningsytan med DD25-trummorna. 

Trummorna är specialbearbetade så att de är perfekt runda 

och varje trumkant är fasad för att undvika märken i beläggningen.

Trycksatt vattensystem eliminerar fastnande asfalt

Både den främre och den bakre trumman täcks av ett 

rostskyddat tryckvattensystem som ger jämnt flöde över 

trummornas ytor. Fina filter bakom vart och ett av de 8 sprutmunstyckena 

minimerar igensättning och säkerställer korrekt sprutmönster över 

trummornas yta.

Två valbara frekvenser

Föraren kan enkelt ändra frekvensen från 55 Hz till 67 Hz för 

att anpassa prestanda till produktionskraven.

Intermittent vattenbegjutning

Ställ in vattenbegjutningen för båda trummorna och spara både 

tid och vatten. Föraren kan exakt ställa in tiden mellan vattenbe-

gjutning av trummorna. Det hindrar inte bara att asfalt fastnar på trumman 

utan sparar vatten och ger färre stillestånd för att fylla på vattentanken.
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Vältningsfunktioner.

Uretantrumavstrykare

De främre och bakre trummorna har 

avstrykare tillverkade av uretan för effektiv 

avstrykning under längre tid och mindre 

underhåll.

Motor

En Tier 4 Interim-/steg IIIA-motor 

uppfyller emissionsstandarderna för bättre 

bränsleeffektivitet och tillförlitlighet.

Vattennivåindikator

Föraren kan enkelt övervaka vattentankens 

nivå från sätet.

Automatiskt vibrationssystem

Det automatiska vibrationssystemet 

eliminerar risken för misstag av föraren 

genom att automatiskt koppla in och ur 

vibrationen, vilket förhindrar skador på 

beläggningen.

Intermittent vattenbegjutning

Förarna kan exakt ställa in 

tiden mellan vattenbegjutning 

av trummorna. Det sparar vatten och 

stilleståndstiden för vattenpåfyllning minskas.

Bearbetade trummor för en slät yta

Bearbetade trummor med fasade kanter 

är perfekt runda för att ge den perfekta 

beläggningen utan märken.
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Snabb demontering av munstycken

Vattenmunstyckena kan demonteras mycket 

snabbt utan verktyg vilket ökar drifttiden och 

vattensystemets prestanda.

Två valbara frekvenser

Föraren kan enkelt ändra 

frekvensen från 55 Hz till 

67 Hz för att anpassa prestanda till 

produktionskraven.

360° sikt

DD25 har runtomsikt tack vare 

förarsätets förstklassiga placering 

och motorhuvens effektiva utformning.

Underhållsfria lager

Underhållsfria excenterlager, smorda 

med litiumfett, tål högre temperaturer och 

rotationshastighet.

Trycksatt vattensystem 

eliminerar fastnande asfalt

Rostskyddat tryckvattensystem 

ger jämnt flöde till trumytorna. Eliminerar 

fastnande asfalt och hindrar skador på ytan.
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Upprätthåll produktiviteten.

Volvos maskiner är byggda för att hålla Det är därför alla servicepunkter på DD25 är lättåtkomliga för 

snabbt underhåll och mindre stillestånd. Den lätta motorhuven kan öppnas utan ansträngning för daglig 

inspektion. Tillsammans med Volvos utmärkta servicesupport håller din DD25 dig i rullning längre.

Lättåtkomligt motorrum

Det är enkelt att öppna motorhuven för dagligt underhåll och 

inspektion. Den gångjärnsupphängda motorhuven är lätt 

och tippas framåt med hjälp av två gasfjädrar för god åtkomst till motor 

och hydraulkomponenter.

Återförsäljarsupport är standard

Din lokala Volvo-återförsäljare backar upp dig och din verksamhet 

med sitt lager av Volvo originaldelar som passar perfekt till din maskin. 

Återförsäljaren är också beredd att hjälpa dig hålla arbetet igång med 

hjälp av expertutbildad service- och supportpersonal.
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Specifikationer.

Modell DD25 Standardtrumma DD25 Bred trumma
Maskinernas vikt (med ROPS)
Maskinvikt kg 2 450 2 600 

Vikt vid främre trumma kg 1 225 1 300 

Vikt vid bakre trumma kg 1 225 1 300 

Transportvikt kg 2 300 2 450 

Trumma
Bredd mm 1 000 1 200 

Diameter mm 700

Mantel, tjocklek mm 13

Yta Bearbetad

Vibration
Frekvens Hz 55 / 67 55 / 67

Nominell amplitud mm 0,53 0,53

Centrifugalkraft hög kN 37 40

 låg kN 25 28

Framdrivning
Typ Hydrostatisk, sluten slinga

Trumdrivning Radialkolv

Körhastighet km/h 0 – 10

Motor
Tillverkare/modell Kubota D1803-M

Motortyp 3-cylindrig diesel

Nominell effekt vid driftvarvtal kW 24,8

El 12 volt, 70 A generator

Bromsar
Service Hydrostatisk

Parkeringsbroms, sekundär Fjäderansatt, hydrauliskt lossad på båda trummorna

Vattensystem
Typ Trycksatt

Munstycken 4 per trumma 

Filtrering Inlopps- och munstycksfi lter

Trumavstrykare Fjäderbelastade, självjusterande uretanavstrykare

Vattentank, volym l 260

Övrigt
Styrledsvinkel +/- 30º

Oscillationsvinkel +/- 10º

Inre svängradie (till trumkant) mm 2 800 2 700 

Bränsletank, volym l 40

Hydrauloljevolym l 27

Lutbarhet (teoretisk) 30%

MÅTT DD25
Standardtrumma

DD25
Bred trumma

mm mm

A 2 420 2 420 

B 2 540 2 540 

C 1 090 1 290

D 1 000 1 200 

E 2 955 2 955 

F 2 650 2 650 

G 1 870 1 870 

H 2 020 2 020 

I 1 720 1 720 

J 13 13

K 700 700

L 490 490

M 45 45
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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


