
ECR25D
2,49 t     20,9 hk

VOLVO GRAVEMASKINER
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Kompakt størrelse Mye kraft.

ECR25D er blitt konstruert med tanke på mobilitet og ytelse. Maskinen har en rekke innovative funksjoner 

for enkel transport, en ideell transportvekt og et integrert system for transport av skuffer. Denne kraftige 

korthekkmaskinen har kraftige løfteegenskaper og en bryte- og gravekraft på høyde med hva de større 

maskinene yter.

Korthekk 

Med et maksimalt overheng på 75 mm sikres trygg og lett 

drift på trange områder ved lasting og lossing av maskinen. 

Den kompakte gravemaskinen kan brukes på flere anleggssteder med 

redusert risiko for skade, for allsidighet og økt varighet.

Ytelse

Med en gravekraft på 3 754 daN (lang stikke std. i Norge) kan ECR25D 

gjøre krav på bransjens fremste ytelse i forhold til størrelsen. Håndter 

tung last effektivt takket være stor løftekapasitet, og opplev overlegen 

kontroll og balanse.

Skuffetransport 

Volvos enkle og effektive system for skuffetransport gjør at en graveskuffe 

trygt kan ha med alminnelige skuffer. Transportkrokene gjør det mulig å 

feste redskapene til graveskjæret når arbeidsdagen er over. Norsk std.

maskin leveres med skandinaviske skuffer som ikke har dette systemet.

Hydrauliske hammere fra Volvo 

Våre hammere har optimalisert slagfrekvens og kraft, og sikrer produk-

tiviteten på alle anleggssteder. Optimal kraft og effekt gis ved hvert slag 

og maksimerer ytelsen.
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Transport  

Transportvekt i norsk utgave er 2680 kg inkl. hydrau-

lisk HK-feste og graveskuff (S40-feste). Transport på 

tilhenger med totalvekt 3500 kg vil derfor kunne skje forskrifts-

messig med flere skuffer alternativt annet utstyr. Det er fire lett 

tilgjengelig surrefester for rask og sikkert lasting og transport.
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Arbeidseffektivitet OG komfort.

Førermiljø

Det romslige og trygge førerhuset har justerbart sete, 

minimalt med vibrasjon, overlegen støyisolering, ergo-

nomiske armstøtter og et effektivt varmeapparat.
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Stig opp i den romslige ECR25D og opplev fordelene av det komfortable, intuitive Volvo-førermiljøet. 

Den moderne utformingen gir ypperlig sikt på alle kanter gjennom store glassflater og har innovative, 

ergonomiske funksjoner, inkludert ideelt plasserte betjeninger og god plass til føttene.

Svingebevegelser og bomsving

Svingebevegelser og bomsving kontrolleres samtidig for lett og rask 

plassering av maskinen. Proporsjonal fingertuppstyring muliggjør 

presis, jevn og enkel betjening av bomsvingen. 

Justerbare oljestrømmer

Juster oljestrømmen til ekstrahydraulikken fra innsiden av førerhuset 

og oppnå riktig hastighet og effekt for optimal redskapseffektivtet. 

Oljestrømmen kan justeres uavhengig i hver retning.

Fremdriftspedaler 

De store, hydraulisk styrte fremdriftspedalene muliggjør lett og presis 

beltekontroll. Dermed har føreren frie hender til å betjene spakene 

- særlig fordelaktig ved arbeid på trange steder eller ved lasting eller 

lossing av maskinen.

Automatisk fremdriftshastighet

Automatisk fremdrift med to hastigheter gjør at maskinen kan gire ned 

når det trengs større kraft. Dermed optimaliseres fremdriftshastigheten 

og trekkraften. For å gjøre vanskelige operasjoner lettere kan du ganske 

enkelt trykke på en bryter og aktivere høyt dreiemoment for å benytte den 

fine fremdriftskontrollen. 
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TILGJENGELIGHET.

Det burde ikke være vanskelig å ta godt vare på gravemaskinen - med en lang rekke innebygde tjenester gjør 

Volvo regelmessig vedlikehold til en enkel sak. Takket være innovativ teknologi, inkludert Volvos patenterte 

filter for hydraulisk olje, og grupperte servicepunkter utformet for optimal tilgjengelighet hjelper vi deg med 

å senke dine totale eierkostnader.  Få større utbytte av investeringen med Volvo.

Patentert hydraulisk filter

Med Volvos patenterte, flerfunksjonelle filter for hydraulisk olje skjer 

filtrering når tanken fylles eller etterfylles, og før oljen føres tilbake via 

tømmeledningene. Det gjennomsiktige karet gjør det lett å kontrollere 

oljenivået og oppdage ”forurenset” olje på et tidlig stadium. Forebyggende 

vedlikehold utføres på riktig tidspunkt før det oppstår skader.

Flatt glass

Det flate, solide glasset som er brukt på de fire sidene av førerhuset gjør 

at utskiftninger kan utføres på en enkel, rask og rimelig måte hvis det har 

skjedd en skade.

Automatisk tomgang  

Turtallet reduseres til tomgang når spakene har vært inaktive i over fem 

sekunder eller når venstre konsoll er hevet. Dette reduserer drivstoff-

forbruket og støyen. Motoren går øyeblikkelig til forhåndsvalgt turtall når 

føreren berører en betjening.

Smøreintervall

Smørepunktene er lett tilgjengelige fra en side av maskinen.

Smøreintervallet er 50 timer. Lengre smøreintervaller øker tilgjengelig-

heten, senker driftskostnadene og gir alle smørepunkter lang levetid.
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Servicetilgang

Punktene for daglig service er samlet på en logisk måte 

under det låsbare motordekselet med bred åpning for 

å sikre lett vedlikehold og maksimere tilgjengeligheten. Raske 

kontroller gjør dette viktige arbeidet enkelt, og øker maskinens 

levetid.
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Volvo-erfaringen.

CareTrack

Volvos telematikksystem gir maskinens eiere høy 

oppetid ved å registrere driftstimer og -sted og 

sende servicemeldinger eksternt.

Automatisk fremdriftshastighet 

Den automatiske fremdriften med to hastigheter 

gjør det mulig å kjøre maskinen effektivt med høy 

hastighet. Hastigheten reduseres automatisk når 

det er nødvendig med høyere trekkraft.

Automatisk tomgang

Turtallet reduseres til tomgang hvis spakene 

har vært inaktive i mer enn fem sekunder. Dette 

reduserer oljeforbruket og støyen.

Transport

Transporter den nye ECR25D på henger 

med totalvekt 3500 kg forskriftsmessig med 

standard hk-feste/graveskuff og andre skuffer /utstyr.

Volvo-motor

Kraftig Volvo Tier 4-dieselmotor bygget med 

velprøvd, avansert teknologi for høy ytelse og lavt 

drivstoff-forbruk.

Førerhuset

Det ergonomiske, romslige og trygge 

Volvo førerhuset gir  ypperlig sikt på 

alle kanter,optimaliserte betjeninger og innebygd 

komfort.

Servicetilgang

Punkter for daglig service er gruppert 

under motordekselet, og er lett 

tilgjengelige for enkelt vedlikehold.



9

Kundeløsninger

Volvo leverer de rette gjennom hele

maskinens levetid for å senke de 

totale eierkostnadene.

Justerbare oljestrømmer

Juster oljestrømmene til ekstrahydraulikken fra 

innsiden av førerhuset med for optimal bruk 

av redskapene.

Hydraulisk pumpe

Den variable stempelpumpen tilpasser seg den 

hydrauliske effekten på etterspørsel - dette gir 

redusert drivstoff-forbruk og høy ytelse.

Surrefester

Rask og trygg maskintransport takket være fire 

lett tilgjengelige surrefester.

Arbeidsredskaper

Volvo ECR25D leveres med hydraulisk hk-feste 

og graveskuff (S40) fra skandinavisk produsent. 

Øvrig utstyr er tilgjengelig, kontakt din lokale 

forhandler.

Smøreintervall

Smøreintervallet er 50 timer, og det er derfor ikke 

nødvendig å smøre mellom jobbene.

Sving og bomsving 

Sving og bomsving kontrolleres samtidig for enkel 

og rask plassering av maskinen.
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Volvo bruker den nyeste teknologien til å styre maskinens drift og status, 

og gir deg råd om hvordan du kan øke lønnsomheten.

Gi din virksomhet ØKT LØNNSOMHET. 

Originale Volvo-deler 

Volvo originaldeler er eksklusivt testet og godkjent, da hver 

del er avgjørende for tilgjengelighet og ytelse. Det er bare 

når man bruker originale Volvo-deler at maskinens velkjente 

Volvo-kvalitet opprettholdes.

Servicenettverk 

For å oppfylle dine behov raskere er en Volvo-ekspert på 

vei fra en av våre Volvo-enheter til din arbeidsplass. Med sin 

omfattende infrastruktur av teknikere, verksted og forhandlere 

har Volvo et komplett nettverk for å støtte deg fullt ut med lokal kunnskap 

og global erfaring.  

Kundeserviceavtaler 

Kundeserviceavtalene baseres på  ren service eller service 

& reparasjon for økt forutsigbarhet og tilgjengelighet.

Som Volvo-kunde har du et komplett sett tjenester lett tilgjengelig. Volvo kan tilby deg et langsiktig 

samarbeid, forutsigbare inntekter og gi deg en lang rekke kundeløsninger basert på høykvalitetsdeler som 

leveres av entusiastiske medarbeidere. Volvo lover å øke den positive avkastningen av din investering og 

maksimere tilgjengeligheten. 



1111

Komplette løsninger 

Volvo har den riktige løsningen for deg. Så hvorfor ikke 

la oss løse alle dine behov i hele maskinens levetid? 

Ved å lytte til dine krav kan vi redusere dine totale eierkostnader 

og øke dine inntekter. 
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Volvo ECR25D i detaljer.

Motor
Motor Tier4 Volvo D1.1A

Nominell hastighet o/s / o/min 40 / 2 400

Maksimal bruttoeffekt, ISO 14396/SAE J1995 kW / hk 15,6 / 20,9 

Maks. dreiemoment ved 
Nm / o/

min.
72.2 / 1 600

Antall sylindre 3

Slagvolum l 1,123

Boring mm 78

Stempelslag mm 78,4

Kompresjonsratio 24

Elektrisk system  
Nominell spenning V 12

Batterier V 1 x 12 

Batterikapasitet Ah 64

Generator V / Ah 12 / 40

Hydraulisk system
Maksimal oljestrøm l/min 67

Maksimal oljestrøm for utstyr l/min 45

Maksimal oljestrøm for ekstra hydraulikkrets 
(X3) 

l/min 23

Maksimalt driftstrykk MPa/bar 25 / 250

Graveeffekt
Standardskuffe bredde (graveskjær, uten 
sideskjær)

mm 500

Vekt standardskuffe kg 59

Nominell kapasitet standardskuffe m3 0,074

Skufferotasjon grader 205

Brytekraft skuffe daN 2 026

Gravekraft kortstikke (1050 mm)  daN 1 728

Gravegraft lang stikke (1350 mm) -> std. i Norge daN 1 464

Svingsystem  
Maks. svinghastighet o/min. 9,4

Maks. dreiemoment svinging daN.m 485

Undervogn
Belte-/bæreruller per side 3 / 1

Beltespenning ved smørestempel

Graveskjær (bredde x høyde) mm 1 550 x 322

Drivverk
Maks. trekkraft daN 1 984

Maks. kjørehastighet (lav / høy) km/t 2,5 / 4,5

Klatreevne SDgr 30

Påfyllingskapasiteter for service
Drivstofftank l 28

Hydraulisk system, totalt l 33

Hydraulisk tank l 15

Motorolje l 5,1

Motorkjølevæske l 4

Reduksjonsgir fremdrift l 0,6

Støynivå
Innvendig støynivå i henhold til ISO 6396 (LpA) dB(A) 78

Utvendig støynivå i henhold til ISO 6395 og 
EUs støydirektiv (2000/14/EF) og 474-1:2006 
+A1:2009 (LwA)

dB(A) 93

Vekt og marktrykk

Driftsvekt i henhold til ISO 6016 (i de 
mest vanlige oppsett og med en fører som 
veier 75 kg)

kg 2490

Marktrykk førerhus
kg/cm2 

(kPa)
0,31

(30,5)

Marktrykk førervern
kg/cm2 

(kPa)
0,30

(29,5)
Transportvekt norsk standard ; førerhus, 300 mm 
gummibelter, lang stikke, ekstra motvekt, 
hydraulisk hk-feste og skandinavisk graveskuff 
(S40) samt full drivstofftank.

kg 2680

Vekt førerhus kg -90

Vekt ekstra motvekt kg +100

Vekt kombinasjonen lang stikke og ekstra motvekt kg +112

Vekt 300 mm gummibelter (tilegg til 250 mm) kg +78

Løftekapasitet ECR25D

Disse kapasitetene gjelder for en maskin uten skuffe eller hydr.-hk-feste og som er utstyrt med 250 mm gummibelter.
Verdiene ovenfor er i samsvar med ISO-standarden 10567. De overstiger ikke 75 % av tipplasten eller 87 % av den hydrauliske begrensningen med maskinen på bakke med fast nivå. 
Last merket med en stjerne (*) er begrenset av maskinens hydrauliske løftekapasitet i stedet for tipplasten.
OBS: I henhold til standard EN 474-5 må maskinen være riktig utstyrt for å utføre håndteringsoperasjoner.
Det er førerens ansvar å kjenne til og følge gjeldende nasjonale og lokale sikkerhetsregler.

Løftepunktradius (A)

Løftepunkt-
høyde (B)

2,0 m 3,0 m  Maks. rekkevidde Maks.

m kg kg kg kg kg kg m

Stikke: 1 050 mm
+ doserblad opp

3 - - 440 420 427 408 3 048

2 - - 433 414 313 300 3 667

1 - - 409 390 282 270 3 858

0 718 673 393 374 294 281 3 706

-1 728 683 396 377 372 355 3 144

Stikke: 1 350 mm
+ ekstra motvekt
+ doserblad opp

3 - - - - - - -

2 - - 470 448 297 284 3 971

1 816 765 443 421 272 259 4 142

0 768 719 421 400 281 268 4 002

-1 771 721 417 396 339 323 3 502

Stikke: 1 050 mm
Doserblad ned

3 - - 566* 420 577* 408 3 048

2 - - 599* 414 601* 300 3 667

1 - - 795* 390 642* 270 3 858

0 1 602* 673 933* 374 699* 281 3 706

-1 1 543* 683 849* 377 771* 355 3 144

Stikke: 1 350 mm
+ ekstra motvekt
+ doserblad ned

3 - - - - - - -

2 - - 500* 448 532* 284 3 971

1 1 334* 765 715* 421 571* 259 4 142

0 1 608* 719 897* 400 623* 268 4 002

-1 1 659* 721 902* 396 692* 323 3 502

*hydraulisk begrensning
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SPESIFIKASJONER.

Beskrivelse Enhet Stikke 1050 mm Stikke 1350 mm

A. Maksimal kuttehøyde mm 4 010 4 183

B. Maksimal tømmehøyde mm 2 784 2 957

C. Gravedybde mm 2 461 2 761

C*. Maksimal gravedybde mm 2 672 2 965

D. Maksimal gravedybde, vertikal vegg mm 1 832 2 119

E. Maksimal graverekkevidde på bakkenivå mm 4 313 4 602

F. Maksimal graverekkevidde mm 4 484 4 768

G. Høyeste stilling doserblad mm 401

H. Laveste stilling doserblad mm 422

I. Kjedehjullengde mm 1 440

J. Beltelengde mm 1 906

K. Doserblad, maksimal rekkevidde på bakkenivå mm 1 364

L. Total bredde med 250 mm gummibelter mm 1 500

L*. Total bredde med 300 mm gummibelter mm 1550

M. Total lengde mm 3 924 4 045

N. Motordekselets totale høyde mm 1 564

O. Minimal bakkeklaring mm 290

P. Doserbladhøyde mm 317

Q. Gummibelter bredde mm 250

Q*. Gummibelter bredde mm 300

R. Bakkeklaring til overvogn mm 868

S. Svingradius foran mm 2 002

T. Svingradius foran med maksimal bomsving mm 1 555

U. Total høyde (førervern) mm 2 505

V. Total høyde (førerhus) mm 2 537

W. Total høyde overvogn mm 1 340

X. Hekkradius mm 750 825

X* Overheng ekstra motvekt mm 75 (inkl.)

Y. Tilnærmingsvinkel grader 31

Z Doserbladbredde mm 1 550
1 Maksimal svingvinkel til høyre grader 56

ß2 Maksimal bomsving til venstre mm 496
2 Maksimal svingvinkel til venstre grader 72

ß1 Maksimal bomsving til høyre mm 784
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Utstyr.

STANDARDUTSTYR

Motor
Vannkjølt 3-sylinders dieselmotor fra Volvo med lavt utslipp, oppfyller 
miljønormene EPA Tier 4

Tenningsnøkkelen kan ikke settes i startposisjon når motoren går.

Tørrluftfi lter i ett enkelt element

Vannseparator

Gjennomskinnelig drivstoffi lter

Elektrisk/elektronisk kontrollsystem

Vedlikeholdsfritt batteri

IP67 beskyttet elektrisk system og høykvalitetskontakter

To arbeidslys på førerhusversjonen

Arbeidslys på førervernrammen

12V stikkontakt i førerhus/førervern

Hydraulisk system

Variabel lastfølende stempelpumpe

Lukket senter, hovedstyreventil for fordeling av oljemengde

Demping av bomsylinder på endeslag (opp)

Patentert fi ltrerings- og påfyllingselement

Stor dreibar oljekjøler

Dobbeltvirkende hydraulisk krets for tilbehør opptil bomende

Hammer-/skjæreventil

Plasttank med tømmeplugg

Svingsystem
Radialstempel-hydraulikkmotor som direkte driver et innvendig tannhjul 
(ingen reduksjonsgir)

Integrert ventil for støtdemping

Automatisk svingbrems

Sentral fjernsmøring av tannhjul og kulelager

Drivverk

Aksialstempel-hydraulikkmotorer utstyrt med planetgir

Automatisk fremdrift med to hastigheter

Underrullene er engangssmurt

Ledehjulet er engangssmurt

Undervogn og doserblad

"X"-formet, tettsveiset undervognsramme med skrå sidedeler

4 integrerte festepunkter

2 integrerte løftepunkter

Robuste, avtakbare beskyttelsesdeksler for beltemotorer og svingsystem

400 HB sveiset sidekant på doserblad

Graveutstyr

Tettsveiset monoblokkbom med integrert løfteøye

Bomsylinderbeskyttelse

Tettsveisede monoblokkstikker med støpte ender

Stålbøssinger med lav levetid

Herdede, forhåndssmurte og rustbestandige bolter

50 timers smøreintervaller

Førervern

FOPS nivå 1 (rasbeskyttelse)

TOPS (tippbeskyttelse)

ROPS (veltebeskyttelse)

Førerpost med demping mot vibrasjoner

Verktøykasse med oppbevaringsrom for brukerhåndbok og låsbar dør

Stort, romslig og ryddig gulv

Gelenderadgang venstre hånd

Sikkerhetsselte med varselsindikator

Høyre bakspeil

Førerhus

FOPS nivå 1 (rasbeskyttelse)

TOPS (tippbeskyttelse)

ROPS (veltebeskyttelse)

OPG1 (førervern)

Førerpost med demping mot vibrasjoner

Bred døradgang

Stort, romslig og ryddig gulv

Flatt, solid glass

Åpning av frontrute med gasstrykkfjærer

Frontrutespyler og spylerdyse

Rullevindu til høyre

Varmesystemer med justering av temperatur og luftstrøm i førerhuset

Flere justerbare luftdyser

Filtrert luftinntak

Klargjort for radio (antenne og elektrisk kabling allerede på plass)

Innendørslys i førerhus

Verktøykasse med oppbevaringsrom for brukerhåndbok og låsbar dør

Sikkerhetsselte med varselsindikator

Høyre bakspeil

Maskinbetjeninger

Proporsjonal fi ngertuppstyring for bomsving

Proporsjonal fi ngertuppstyring for hjelpekrets med justering av oljestrøm

Trykkbryter for hammer på høyre gravespak

Automatisk sperring av betjeningsorganer og fremdriftsspaker når venstre konsoll 
løftes opp

Sikkerhetssperre for motorstart: Venstre konsoll må være løftet opp for å betjene 
starteren

Trykkakkumulator for å senke redskapet på bakken hvis motoren er slått av

Bryter for fremdrift med to hastigheter på doserbladespaken

Brede kjørepedaler

Instrumenter og overvåking

Permanent digital timeteller

Varsellamper for hydraulisk fi lter og luftfi lterbegrensning

Målere av vanntemperatur og drivstoffnivåer

Flere varsellamper, kombinert med et lydsignal, ved feil (overheting, fall i oljetrykk, 
lav batterispenning....)

Offi siell godkjenning

Maskinen er i samsvar med kravene i EU-direktivet 2006/42/EF.

Støyemisjoner i miljøet i henhold til kravene i direktivet 2000/14/EF.
Vibrasjoner i hender, armer og hele kroppen i i henhold til kravene i direktiv 
2002/44/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) i henhold til EU-direktiv 2004/108/EF 
med endringer
Enhet for håndtering av gjenstander i henhold til normene EN 474-1 og EN 
474-5
FOPS 1 i henhold til normen ISO 3449

ROPS i henhold til normene ISO 3471-1 og SAE J1040

TOPS i henhold til normene ISO 12117 og EN 13531

OPG 1 (eventuelt) i henhold til normen ISO 10262



Ekstra motvekt (std. i Norge)

Tyverisikring

Spesifi kk farge maskin

Andre tilbehørskrets (X3)

Slangebruddsventiler

Dobbeltvirkende krets for 
hydraulisk hk-feste (std. i Norge)

VALG AV EKSTRAUTSTYR FOR VOLVOECR25D-SPESIFIKASJONER OG UTSTYR

o = standard

¤ = ekstrautstyr

- = ikke tilgjengelig

Førermiljø
Førerhus o

Oppvarmet førerhus o

Vinylsete med mekanisk fjæring, høy ryggstøtte og 5 cm inntrekkbart 
setebelte ¤

Vinylsete med mekanisk fjæring, høy ryggstøtte og 7,5 cm 
inntrekkbart setebelte ¤

Stoffsete med mekanisk fjæring, høy ryggstøtte og 5 cm inntrekkbart 
setebelte o

Stoffsete med mekanisk fjæring, høy ryggstøtte og 7,5 cm 
inntrekkbart setebelte ¤

ISO / SAE kontrollmønsterendring + kjørealarm ¤

Radio, CD, MP3 ¤

Tyverisikring ¤

Maskinens utside
Venstre bakspeil ¤

Beskyttet arbeidslys på bommen o

Bakre arbeidslys o

Varselblink o

Varselblink + bakre arbeidslys o

Ekstra motvekt o

Flere valgmuligheter (RAL-spesifi kasjoner) for å matche din 
fi rmaidentitet ¤

Graveutstyr
Kort stikke ¤

Lang stikke + ekstra motvekt o

Undervognsutstyr
250 mm gummibelter ¤

300 mm gummibelter o

Hydraulisk utstyr
Proporsjonal fi ngertuppstyring for bomsving o

Proporsjonal fi ngertuppstyring for utstyr o

Justering av oljestrøm til utstyr o

Sikkerhetsventil for hjelpeinnretninger o

Hydraulisk trykkavlastning for utstyrskrets o

Hydraulikkrets for hammer og grabb (X1) o

Hydraulikkrets grabb/rotasjon (X3) ¤

Sett, 2 fl ate, hydrauliske hurtigkoblinger ¤

Sett, 4 fl ate hydrauliske hurtigkoblinger ¤

Dobbeltvirkende krets for hk-feste o

Sikkerhetsventiler med overlastindikator for bom og stikke ¤

Sertifi sering sikkerhetsventil ¤

Mineralsk hydraulisk olje VG46 o

Motor
Luftfi lter  med sikkerhetselement ¤

Automatisk tomgangsfunksjon o

Service og vedlikehold
Verktøysett o

Telematikk
CareTrack ¤
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VoloVo vo vv ConCC struction Equipment er ar ar ar ar aar annennennennennn rlerlerlerledesdesdede . V. Våreåreåreårererer mamammmmm skikiskinernerner erererer kokokok nstnstnstruerueueruertrtrt,rt, bybybybygddgdgg ogogog støstøstøstøttettettettettt

på på p en en annannnen måte. DenDenne e forskjellen kommer fra ea ea ea ea ea rfarfarfaar rinrinrinngergergeg ogog tetetet kniknikniknknn sk sk kununu nskskskap apap bygbybyb get opopp op op ooverververververververververververver 11111111811180 å0 ååårrr.

EnEnE tratrradisd jon med førsør t ååå tetet nken  på de menneskene ee somsomsomomsoso fafafaf ktiktik sk sk brubrukerkkerkerkerker mamam skiss nenennnnneee.e.e.e.ee.e. OmOm Om Om OmOmOmOmOm hhvohvohv rdardan

manmanm hjhhjelpelpelper e demd tiil åå blbb i ttrygyggerere e,e, mer komfortabel, mmerererer proproprooproprp dukdukdd tivtiv. OOm mm mmmmiljiljiljiljiljiljøetøetøeø  vi alle l deller.

ResResResResultultultultu ateateateatea t at av dv dennennnne te tenkene emåtent erer ete  økende utvalg av masmaskinkininerererer er og ogogogo et et gloglobalbalt st sstøttøttøttøttøtttø teteattett ppapparat

somomomom bibibibib dradradrd r tr til at att dududu fårfår gjgjgjortoor memem r. FolFolk over hele verdenen ererr stststoltolte ae aaav åv åv åv v brbb ukeukeu VoVolvolvo. 

Ikke alla e pre odukter leveres på allelle markmarkederederder. Vå. Vår por policy er kontkontkonkon inueinuenueuein rligrligligrligrli forforbedrbedrring,ing, ogog vi fvi forbeorbeholdh er oss derfof r rettenn tilil å eå endrendrendre spes sifi sifi fi kasjkasjoneronerrne og ogog og desidesidesign ugn ugn uten te forvo arseseselll.l.l. 

IlluIlluIllustrastras sjonsjo ene viseviseviseiser ikr ikikr ke nke ne nkeke ødveødveø ndigndiggvis vis vis stanstansta darddardar versvev jonen av masmmaskinekinenen.n.n




