Volvo KOMPAkTgravemaskin

EC55C

More care. Built in.

FOR Å FLYTTE GRENSER MÅ DU KJENNE DEM.

Når du ser etter løsninger for å kunne takle ekstreme
krav, kan du stole på Volvo, produsenten av verdens mest
populære kompaktgravemaskiner. Med det nyutviklede
førerhuset, har Volvo EC55C satt nytt nivå innen komfort
i sin klasse. Sammen med større effekt og ytelse har
dette blitt en uslåelig kombinasjon.

Klar for det meste
Den nye EC55C er maskinen med
størst bryte- og gravekraft i sin
klasse. Takket være avansert bom og
redskapsgeometri, gir denne kraftige
kompaktmaskinen muligheter til større
rekkevidde, grave dypere og løfte
høyere. Som et resultat av dette vil
den kompakte EC55C ha kapasitet
til en hver arbeidsoppgave fra graving
og planering til opplasting av større
dumpere på en effektiv og rask måte.
Ha et godt "grep" om jobben
Volvo har utnyttet den høye ytelsen hos
EC55C slik at den gir enorm styrke
ute på anleggsområdet. Den vil også
komme dit raskere takket være 10%
høyere kjørehastighet. Under graving
gir skuffegeometrien stor brytekraft.
Lukkevinkelen blir veldig god. Så uansett
hva jobben går ut på, så har du all den
kraften og ytelsen som du trenger for å
kunne takle jobber i vanskelig terreng..

Spare tid ute på arbeidsplassen
Ren kraft og myk hydraulikk sørger
for eksepsjonell ytelse uten noe
kompromiss når det gjelder sikkerheten.
Ved at både sving av overvogn og
bomsving kan betjenes samtidig på
en mer presis måte gis mulighet for
en raskere og sikrere betjening av
maskinen på trange steder og i bratt
terreng. Ved at doserskjæret kan
skråstilles, blir planeringsoppgavene
langt mer effektive. Doserskjæret er
forlenget forover fra maskinen slik at
skuffen kan komme inn mot skjæret for
å renske opp.

•

Overlegen trekkraft for å få jobben utført.

•

Skuffe og skjær kan arbeide tettere sammen.

•

Den smarte Volvo-kloen kan plukke og sortere.

•

Hydraulisk skråstilling av skjæret sparer tid.
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•

Opp til 10% høyere beltehastighet.

•

Nytt "pin-on" redskapsfeste.

•

Fordel brytekraften og gravekraften.
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VOLVO HAR ET MEGET GODT FØRERMILJØ FOR
DE KRESNE.
Hos Volvo vet vi hvor stessende en lang arbeidsdag kan
være. Derfor har vi utviklet et helt nytt førerhus for EC55C
-maskinen rundt deg som maskinfører. Glimrende
ergonomi, lavt lydnivå og høy komfort er kombinert for å
gi deg det beste arbeidsmiljøet.

Servo-betjent presisjon
Selv med den forbløffende kraften
er likevel EC55C overraskende lett
å betjene. Bevegelsene til arbeidsredskapene og graveaggregatet
kan kjøres samtidig med de to
servo-spakene. Oljemengden til
dobbeltvirkende hydraulikksylindere
på redskapet reguleres av en enkel
rullebryter på høyre gravespak. Full
elektro-proporsjonal styring gir nøyaktig
kontroll over oljeretning og -mengde,
selv under kombinering av bevegelsene
sving av overvogn og sving av bom.
Smartere å arbeide med
Sett deg inn i ett av de romsligste
førerhusene i klassen og du vil se
fordelene med én gang. Overlegen sikt
i alle retninger med store glassflater
gir en utmerket sikt til hver side, forover
og bakover. Lettleste instrumenter
og målere på det nye elektroniske
instrumentpanelet gir viktig informasjon
om maskinen på en sikker og effektiv
måte. Ved potensielle overbelastninger,
overopphetning, endring av oljetrykk
eller varsel om regelmessig vedlikehold,
vil varsellamper lyse og akustiske
signaler vil forsterke meldingene til
maskinføreren.

•

Automatisk skifting mellom to kjørehastigheter.

•

Air condition med stor kapasitet.

•

Lettlest elektronisk instrumentpanel.

Fra start til slutt
EC55C skifter automatisk fra høy til lav
hastighet for større kraft og sikkerhet
ved arbeid i skråninger, ved planering og
tilbakefylling. Den intelligente styringen
av svingen og bomsvingen gir presise og
naturlige bevegelser. Ved å skyve spaken
for doserskjæret forover aktiveres
flytfunksjonen for skjærsylinderen som
gir skjæret "flyt" mot underlaget for
effektiv og rask planering, tilbakefylling,
avretting eller avrunding.
Mer benplass
For lett betjening og intensivt bruk, er
Volvo EC55C utstyrt med "heavy-duty"
kjørepedaler lik dem man finner på store
gravemaskiner. Dette girt meget god
benplass i førerhuset.
Under alle værforhold
Førerhuset er i tillegg til veldimensjonert
varmeapparat og defrostere også
utstyrt med air conditioning for å sikre
optimal komfort og konsentrasjon på
varme dager. Uansett værforhold, så
sørger førerhuset på EC55C'en at
maskinføreren har det komfortabelt hele
dagen.
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•
		
		
		

Gravespaker med ergonomisk grep og
proporsjonal betjening.
Sving av overvogn og bomsving kan betjenes 		
effektiv sammen.

•

Mer plass. Bedre komfort.

•

Skjær med flytestilling gir raskere oppussing.
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KVALITET som du kan stole på.

Volvo EC55C gravemaskiner er bygget for å kunne
gi den beste gevinsten for investeringen din. Svært
harde tester i de tøffeste klima er gjennomført for å
sikre driftssikre maskiner. Høy ytelse og holdbarhet er
standardutstyr.

Sammen i arbeidet
Da kvaliteten i arbeidet som blir
utført i stor grad ligger i hendene
på maskinføreren, har vi skapt
et samkjøringssystem slik at alle
bevegelser kontrolleres. Uavhengig av
belastning og sekvens, er hastigheten til
hver hydraulikkbevegelse helt avhengig
av maskinførerens fingerbevegelser,
nesten som om bommen skulle være en
forlengelse av førerens egen arm.
Konstruert for å vare
For mykere bevegelser, presisjon
og produktivitet, velger Volvo den
beste servo-styrte teknologien som
er mulig å skaffe. Bom-, stikkeog bomsvingsylinder er utstyrt
med endemping som reduserer
stempelhastigheten før stemplet treffer
enden av sylinderen. Endedempingen
øker ikke bare maskinens levetid, men
gjør den også mykere å kjøre.
Ny generasjon motor
EC55C har Volvo’s nyeste generasjon av
motorteknologi. Utviklet for topp ytelse
og drivstofføkonomi, avgir den mindre
avgass og lavere støy selv når den går
under maksimal kapasitet for å kunne
garantere at EC55C'en utfører arbeidet
effektivt gjennom hele levetiden.
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Kvalitetsdesign
EC55C's høye konstruksjonskvalitet
ser du normalt bare på langt større
maskiner. Den X-formede underrammen
fordeler belastningen jevnt over på
belterammene. Dette gir større stivhet
og stabilitet uten behov for ekstravekter
og forsterkinger. Resultatet av dette
er mer balansert ytelse. Både øvre og
nedre vindu kan åpnes helt og låses opp
under taket uten å måtte demontere den
nedre vindusrammen.
Garantert driftssikkerhet
For å verne de elektriske kretsene på
EC55C'en mot vannsprut, selv i kraftig
regnvær, er ledningsnettet utstyrt med
vanntette koblinger.
Videre har Volvo’s patenterte ORFS
(O Ring Face Seal) teknologi sikret
at hydraulikkoblingene er 100%
lekkasjefrie og forblir slik på tross av
trykkbelastninger, vibrasjon og vridning.
For når det gjelder effektivt vedlikehold,
er forebyggelse alltid bedre enn
problemer og etterarbeid.

•

Kraftig motor for topp kapasitet.

•

Volvo's smarte skuffedesign.

•
		

Strukturert forsterking for effektiv fordeling av
belastningene..

•
		

Vinduene kan åpnes helt og gir ekstra
komfort.

•
		

Koblinger av høy kvalitet gir reduserte
vedlikeholdskostnader.

•
		

Graving, lessing og planering i perfekt
harmoni.

7

KUNNSKAP OM SIKKERHET.

Når du er ansvarlig for kostbart utstyr i vanskelige og
av og til farlige forhold ute på anleggsområdet, er det
ikke plass for feil. Hos Volvo har førersikkerheten alltid
hatt topp prioritet, men vi har også bygget inn disse
fordelene og egenskapene for hele arbeidsmiljøet.

Sikkerhet på jobben
Hos Volvo er sikkerheten alltid standard.
Volvo EC55C overgår de vanlige
standardene for denne maskinklassen
med optimal førersikkerhet. "Falling
Object", "Roll‑Over" og "Tip‑Over"
FOPS 1-, ROPS- og TOPS-beskyttelse
er en del av sikkerhetspakken fra Volvo
både for maskiner levert med førervern
(veltebøyle) eller innelukket førerhus.
Se mer. Hør mer.
Førerhuset på EC55C'en har store
vindusflater og avrundede hjørner
bak. En smal førerhusstolpe bak
sikrer uhindret sikt bakover. Sikten
er optimal med dette førerhuset.
Støynivået inne i førerhuset er lavere
enn gjeldende krav nedfelt i europeisk
standard. Gummifestene på førerhuset
reduserer støy, varme og vibrasjon
som maskinføreren blir utsatt for.
Avanserte isolasjonsmaterialer
beskytter maskinføreren mot støy og
varme. Resultatet er et sikkert, stille og
komfortabelt arbeidsmiljø.

Reduserte utslipp
Det er ikke bare maskinføreren som
får fordeler av en myk og stillegående
EC55C under drift. På innelukkede
områder og i tettbegygde områder,
kan EC55C arbeide og påfører
omgivelsene minimal forstyrrelse. Den
direkteinnsprøytede Volvo-motoren
overholder de strenge Stage IIIA
avgasskravene uten å måtte redusere
noe på reaksjonsevne og kapasitetskrav.
Dette gjør det mulig å benytte standard
Volvo tomgangsautomatikk uten at
produktiviteten blir redusert. 5 sekunder
etter at spakene har vært betjent, går
motoren ned på tomgangsturtall. Straks
en av spakene betjenes, er full effekt
tilbake. Resultatet er redusert støy,
avgasser og drivstofforbruk.
Sikkerhetssperre
Aktive sikkerhetssperrer beskytter
maskinføreren når han/hun stiger
inn eller ut av førerhuset. Når spakkonsollen vippes opp sperres
hydraulikkfunksjonene.

•

Aktive sikkerhetssperre forhindrer ulykker.

•

Advarsel når sikkerhetsbeltet ikke er festet.

•

God sikt i alle retninger for optimal sikkerhet.
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•
		
•
•
		

Lavt støynivå reduserer miljøbelastningene.
Full beskyttelse av maskinføreren.
Tomgangsautomatikk reduserer støy,
avgassutslipp og drivstofforbruk.

9

OPTIMALE SERVICEtjenesteR.

Volvo anleggsmaskiner er laget for å arbeide og bygget
for å vare. Derfor er vårt verdensomspennende nettverk
opprettet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av hver
eneste arbeidsdag.

Redusert stopptid
Den store drivstofftanken på 110 liter
fylles med den innebygde fyllepumpen
(35 l/min. pumpekapasitet). Dette
gjør at maskinen kan fylles raskt fra
lagringstanker på bakkenivå eller fra fat.
Lettere vedlikehold
Kabler, tilkoblinger og komponenter er
lett tilgjengelig for rutinemessig kontroll
og vedlikehold. Åpne det store dekslet
bak og oppnå full adkomst til alle viktige
kontrollpunkter.

•

Volvo's avanserte "care track" sikrer full oversikt over
maskinparken.

•

Forhandlere tilgjengelige over hele verden.

•

Elektrisk pumpe for raskere fylling av drivstoff.

•
		

Skrånende overside på belterammene krever
mindre rengjøring.

Orginalt tilbehør
Volvo-forhandlere leverer originale
reservedeler og tilbehør så raskt som
overhode mulig, fra hydraulikkolje til
beltebeskyttere.
Volvo garantiservice
For full oversikt over maskinparken
hvor som helst i verden med Volvo’s
Caretrack System. Systemet overvåker
maskinene dine fra det øyeblikket de
forlater fabrikkene våre.

Redusert slitasje
Det romslige førerhuset er lett å
rengjøre. Gulvmatten har ingen riller
hvor støv, skitt eller grus blir liggende.
Likeledes medvirker de skrånende
oversidene på belterammene på
undervognen til at masse ikke blir
liggende og medfører hyppig rengjøring.
Alt dette gjør arbeidsdagen litt lettere.
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•
		
•

Stol på rask tilførsel av Volvo reservedeler.
Vedlikeholdsvennlig maskin med lett
tilgang til servicepunktene.

11

SPEsIFIkAsjONer
Motor
Væskekjølt Volvo 4-syl. dieselmotor. Overholder avgasskravene i
EPA Interim Tier 4 / EU Stage IIIA.
Modell
Bruttoeffekt, nominell (ISO 9249)
Effekt, montert (ISO 9249)
Motorvolum, totalt
Maks. dreiemoment
Boring x slaglengde

D3.1D
36,2 kW ved 2100 o/min
35,1 kW ved 2100 o/min
3054 cm3
193~210 Nm ved1400 o/min (± 100)
94 mm x 110 mm

Elektrisk system
Spenning
Batterikapasitet
Dynamo
Startmotor

12 V
12 V - 100 Ah x 1EA
12 V - 55 Ah
12 V - 3,0 kW

Hydraulikksystem
"Total Power Control" variabelt displacement hydraulikksystem som
gir total uavhengighet for bevegelser og fremdrift.
Betjening

Servostyrt hydraulikk

Variabel, dobbel pumpe for graveutstyret (bom, stikke og skuffe) og
fremdriften:
Maks. oljemengde
Maks. arbeidstrykk

2 x 57,8 l/min
21,6 Mpa (216 bar)

Skyffekrefter
Brytekraft
Gravekraft

4138 daN
2844 daN

Undervogn
Understellet er bygget opp av en “X”-boks senterramme for mer
stivhet og med skrånende oversider på belterammene for lettere
rengjøring. Belterullene og ledehjulet er éngangssmurt.
Under/overruller pr. side
Beltebredde
Beltestramming
Doserskjær (bredde x høyde)

5/1
400 mm
strammes med fettpresse
1920 x 350 mm

Drivverk
Hvert belte drives av en aksial stempelmotor og et planetgir.
Beltegiret er utstyrt med en flerlamell skivebrems.
Kjørehastighet (lav / høy)
Maks. trekkraft

2,4 / 4,5 km/t
4413 daN

Fremdriften brytes automatisk når venstre spakkonsoll vippes opp.

Tannhjulspumpe for servohydraulikken:
Maks. oljemengde
Maks. arbeidstrykk

13,7 l/min
3,2 Mpa (32 bar)

Dobbeltvirkende hydraulikkrets for arbeidsredskaper:
Maks. oljemengde
Maks. arbeidstrykk

57,8 l/min
21,6 Mpa (216 bar)

2. hydraulikkfunksjon:
Maks. oljemengde
Maks. arbeidstrykk

19,6 l/min
21,6 Mpa (216 bar)

Endedemping:
I bomsylinder
I stikkesylinder
I bomsvingsylinder
I bomsvingsylinderlås

i stempestangenden
i begge ender
i begge ender
i begge ender

Påfyllingskapasiteter
Drivstofftank
Hydraulikksystem, totalt
Hydraulikktank
Motorolje
Kjølesystem

110 l.
134 l.
84 l.
11,5 l.
16 l.

Vekt
Driftsvekt og marktrykk
Gummibelter (400 mm)
Stålbelter (380 mm)

5700 kg - 0,36 kg/cm3
5790 kg - 0,39 kg/cm3

Bomsvingsylinderen er utstyrt med en balanseventil som sørger for å
holde valgt bomsvingvinkel konstant under alle driftsforhold.

Svingsystem
Svingfunksjonen er utstyrt med en radial stempelmotor som driver
svingdrevet direkte (uten reduksjonsgir). Med smøreanlegg.

Støynivå
EC55C overholder støykravet i det europeiske maskindirektivet
(2000/14/CE) på 97 dB(A) for denne maskinklassen.

Svinghastighet
Svingbremse
Demping av hydraulikksjokk

Utvendig støynivå (LwA)
Støynivå i førerhuset (LpA)
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8,8 o/min.
automatisk flerlamell skivebrems
sjokkventiler

< 97 dB(A)
< 78 dB(A)

Støynivåene overholder kravet i direktiv 86/662 EEC med tillegg.
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F

1600 mm

5680

4140

3750

2590

5960

6100

1900 mm

5870

4330

4050

2860
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6390

* Gravedybde med nedsenket doserskjær.
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2500

1747

1920

5872

1628

380

P

Q
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T

U
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W

X

349

400

690

2480

-

2563

4362

1850

1650
Mål oppgitt i mm

Disse kapasitetene er oppgitt for en maskin uten skuffe og redskapsfeste, men
med gummibelter. Bevegelseskapasiteten er 75% av tipplasten eller 87% av den
hydrauliske begrensningen.
Vær oppmerksom: I hht. EN 474-5 standarden, må maskinen være utstyrt med en
slangebruddsventil på bomsylinderen og med overlastindikator for løftearbeid.
Horisontal rekkevidde

Gummibelter

1600 mm

1900 mm

* hydraulisk begrensning

1m

2m

3m

4m

5m

Max

Z2

-

-

-

1070

-

760

Z1

*2430

2660

1380

920

690

650

Z3

*4090

2710

1410

-

-

960

Z2

-

-

-

1080

740

680

Z1

*2060

2600

1360

900

670

590

Z3

*3380

*2320

*1360

-

-

820

Alle verdier oppgitt i kg

Løftekapasitet i over 360 graders svingbevegelse med doserskjæret hevet.

13

STANDARDUTSTYR

Motor
Volvo-motor med lavt avgassutslipp som
overholder EU trinn IIIA miljøkrav.
To-trinns luftfilter med filterindikator.
Elektrisk forvarming.
Dieselfilter med slamkopp.
Elektrisk fyllepumpe (35 l/min).
Tomgangsautomatikk.
Motordeksel laget i telene.
Bunnpanne i formpresset stålplate.
Dobbel eksospotte.

Elektrisk system
Vedikeholdsfritt 12 V - 100 AH batteri.
Startmotor 12 V - 2,3 kW.
Halogen arbeidslys (2 på tak og 1 på bom).
Vanntette el.koblinger (IP67).
Horn.

Understell
400 mm brede gummibelter.
Doserskjær med flytestilling.
Fjernmontert smøring av svingkrans.

Hydraulikksystem
ISO-spakmønster med servohydraulikk.
Endedemping i sylindere.
Total Power Control-system.
Anti-senkeinnretning på bommen.
Multi-filtreringssystem (30 µm).
Dobbeltvirkende hydraulikkrets for
tilleggshydraulikk på bommen.
Tilleggshydraulikken og bomsvingen
betjenes med elektroporporsjonal bryter på
høyre gravespak.
Progressiv fingertupp betjening av
tilleggshydraulikk og bomsving.
Fremdriften betjenes av to kjørespaker
koblet sammen med to pedaler.

Førerhus

Sikkerhet

Varmeapparat og air condition.
8 luftdyser.
Tonede vinduer.
Sklisikkert gulv og gripehåndtak for inn- og
utstigning av førerhuset.
Førersete/spakkonsoll med mange
justeringer, avfjæret, høy rygg.
“Deluxe” superkomfort sete (førerhus).
Hengslet frontvindu.
Frontvindu som kan vippes opp.
Skyvevindu på høyre side.
Speil i førerhus.
Førerhus montert på gummidempere.
Radio/kassettspiller med to høytalere.
Fleksibel antenne.
Kupélys.
"Heavy-duty" kjørepedaler.
Vinduspusser med intervallhastighet og
vindusspyler på frontvinduet.
Strømuttak.

Innretning for blokkering av gravespakene
og kjørespakene når venstre sikkerhetssperre vippes opp for å gi plass for inn- og
utstiging fra førerhuset.
Startsperre: Den venstre spakkonsollen må
være vippet opp for at motoren kan startes.
FOPS 2 (Falling Objects Protective Structure).
ROPS 2 (Roll-Over Protective Structure)
TOPS (Tilt-Over Protective Structure)
Sikkerhetsventil på doserskjærsylinderen.
Trykkakkumulator i servo-kretsen for å
kunne senke graveaggregatet ned på
bakken dersom motoren ikke går.
Nød-hammer for å knuse vindu (førerhus).
Sikkerhetsbelte med visuell indikatorsystem.
Tyverisikring innebygd i instrument panelet.

Instrumenter og lamper
Kontroll- og varsellamper for følgende
funksjoner: forvarming, motoroljetrykk,
kjølevæsketemperatur, lading, luftfilterindikator.
Utvendig tankmåler i tillegg til tankmåler på
instrumentpanelet.
Driftstimeteller.
Innstilling av oljemengde i tilleggshydraulikken på instrumentpanelet.

Arbeidsutstyr
3000 mm lang monoblokk bom.
1600 mm lang stikke.
Fjernplasserte smørenipler for
bomsvingsylinder og stikkesylinder.

Offisielle godkjenninger
Overholder det europeiske maskindirektivet
98/37/EC.
Overholder støykravet i miljødirektivet
2000/14/EC.
Sikkerhetsinnretning i hht. til
EN 474-5 standard.
ROPS som overholder ISO-standard
3471/SAE J 1040.
FOPS 2 som overholder ISO-standard
3449:2005.
TOPS som overholder ISO-standardene
12117 og EN 13531.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som
overholder europeisk diretiv
89/336/EC med tillegg.
Vibrasjonsbelastninger i hendene
- Vibrasjonsbelastninger i kroppen
overholder kravene i direktiv 2002/44/EC:
HAV < 0,5 ms2 - WBV < 2,5 ms².

EKSTRAUTSTYR

Understell

Sikkerhet

Arbeidsutstyr

Stålbelter: 380 mm eller 500 mm.
Doserskjær som kan skråstilles.
Bredt doserskjær: 2020 mm.

Care Track.
Rullesele med visuell indikator
(2” eller 3”).
FOPS 2-/FOG-gitter for frontvindu.
Utvendige speil på høyre og venstre side.

1900 mm ang stikke.
Slangebruddsventil på bomsylinderen med
overlastindikator.
Slangebruddsventil på stikkesylinderen.
Hurtigkoblingsfeste.
2. hydraulikkfunksjon betjent av en elektroproporsjonal bryter på venstre gravespak.
"Heavy-duty" stikke.

REDSKAPER
Volvo hydraulikkhammer HB300
Low Noise i tillegg et bredt utvalg av
arbeidsredskaper.
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Lysutstyr
Ekstra arbeidslys foran og bak på maskinen.
Roterende varsellys.

Miljøvern

Diverse

Verktøysett

Spesiell kundetilpasset lakkering
(RAL-spesifikasjoner).
Pilotstyrt skifteventil.
Hydraulikkolje for lave temperaturer: 32.

Nytt Volvo "pin on" redskapsfeste
(VAB)

Komplett serie med Volvo
originalskuffer

- Mekanisk
- Hydraulisk.

- Graveskuffer
- Grøfteskuffer.

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje: 46.

Service og vedlikehold

Volvo hydraulisk gripeklo
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Volvo anleggsmaskiner er annerledes. De er konstruert, bygget
og utført på en annen måte. Denne forskjellen skyldes 170
års tradisjon i maskinbygging. En tradisjon der det først og
fremst blir tatt hensyn til de som faktisk bruker maskinene.
Hvordan kan de føle seg tryggere, ha det mer behagelig og bli
mer produktive? Hvordan kan de verne om miljøet som er vårt
felleseie. Resultatet av denne tenkemåten er et økende antall
maskiner og et globalt støtteapparat som bidrar til at du får
utført mer. Folk over hele verden er stolte av å bruke Volvo.Og
vi er stolte av det som gjør Volvo annerledes – 		
More care. Built in.

Alle produktene leveres ikke i alle land. Vi har som policy kontinuerlig å forbedre våre produkter, og vi forbeholder oss derfor retten
til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel. Illustrasjonene viser ikke nødvendigvis standardversjonen av maskinene.
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