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PERFORMANS TUTKUSU

Volvo İş Makinaları olarak sadece iş makinası
üretmekle yetinmiyoruz. Verimliliği artıran 
ürünler ve hizmetler geliştirerek, maliyetleri 
azaltıp, sektördeki iş ortaklarımızın kârlarını 
artırabileceğimize inanmaktayız.
Volvo Grup’un bir parçası olarak, daha fazla
değil, daha verimli çalışmanıza yardımcı 
olacak yenilikçi çözümler geliştirmekteyiz.

Daha Fazlasını Yapabilmeniz İçin Destek
Daha az ile, daha fazla iş yapmak Volvo İş Makinaları’nın bir 
özelliğidir. Yüksek verimlilik uzun süreden beri düşük enerji tüketimi, 
kullanım kolaylığı ve sağlamlıkla birleştirilmiştir. Kullanım ömrü 
maliyetlerinin düşürülmesi söz konusu olduğunda, Volvo ayrı bir 
standart oluşturmaktadır.

İhtiyaçlarınıza Uygun Olarak Tasarlanmış
Farklı sektörlerdeki uygulamalara yönelik özel ihtiyaçlar için uygun 
çözümler geliştirilmesi uzun bir süreçtir. Yenilikçilik çoğu kez ileri 
teknolojiyi kapsamaktadır, ancak bu her zaman böyle olmak zorunda 
değildir. En iyi fikirlerden bazıları basit olup, müşterilerimizin çalışma 
koşullarının açık şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır.

180 Yılda Çok Şey Öğreniliyor
Yıllar içinde Volvo, iş makinası kullanımında devrim yaratan çözümler 
geliştirmiştir. Başka hiçbir marka Volvo’dan fazla Güvenliği temsil 
etmez. Operatörlerin, operatör etrafındaki kişilerin korunması 
ve çevre üzerindeki etkinin azaltılması, ürün tasarım felsefemizi 
şekillendirmeye devam eden geleneksel değerlerimizdir.

Sizin Yanınızdayız
Volvo markasını en iyi kişilerle destekliyoruz. Volvo, dünyanın her 
yerindeki müşterilerini hızlı ve etkili şekilde desteklemek için sürekli 
hazır konumda olan, gerçek anlamda global bir girişimdir.

PERFORMANS TUTKUMUZDUR.

Volvo Kamyonlar Renault Kamyonlar Mack Kamyonlar
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Verimlilik için tasarlanmıştır

Volvo verimlilik çıtasını yükseltti. Yeni Volvo L250G,
sökü amaçlı tasarlanmış daha büyük ve daha güçlü 

X2
bir makinadır. Daha büyük kova boyutu, yerinde 
artırılmış verimlilik ve performans açısından daha 
kısa zamanda daha fazla yükleme yapmanızı sağlar.
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Volvo, makinaların zorlu iş ortamlarında çalışması gerektiğinin farkındadır. Dolayısıyla her yükün artırılmış
verimlilik ve karlılık açısından en iyi duruma getirilmesi için Volvo L250G, amacına uygun olarak daha 
güçlü ve daha büyük kova boyutuyla tasarlanmıştır. Yeni L250G, daha kısa sürede daha fazla yükleme 
yapmanızı sağlayacak özelliktedir.

Z-bar bağlantısı

Volvo’nun Z-bar bağlantısı, sert maddelerin daha güçlü ve daha 
etkili olarak kazınması açısından yüksek koparma kuvveti sağlar. 
Yüksek kaldırma kapasitesi sayesinde, tamamen yüklü kovalar ve diğer 
ataşmanlar maksimum yüksekliğe kaldırılabilir. Yüksek hidrolik hızlar, 
daha hızlı üretim açısından en zorlu çalışma ortamlarında bile hızlı 
yükleme döngüleri sağlar.

Yüke duyarlı hidrolikler

Yük ve ataşmanların daha iyi kontrol edilebilmesi açısından yüksek 
pompa kapasitesine sahip Volvo’nun yeni değişken akışlı, eksenel 
pistonlu pompaları sayesinde daha güçlü kaldırma ve kova açma 
işlevleri elde edilir. Yük sensörlü hidrolikler, daha düşük yakıt tüketimi ve 
yüksek performans açısından güçle uyum sağlar. Hidrolik 
pompalar düşük hızlarda hızlı, doğru hareketler ve yüksek koparma 
kuvveti açısından motor ve aktarma organları ile en iyi şekilde uyumludur.
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V-ACT

 

Volvo, yakıt verimli makinalar üretmenin gururunu taşır: bu makinalar daha az yakıt tüketirken size daha 
fazla güç sağlar. Volvo L250G bir istisna değildir; geliştirilmiş özellikler, çevreye zarar vermeden daha 
fazla zaman ve para tasarrufu sağlamanız için size olası en verimli çalışmayı sunar.

Motor performansı

Volvo’nun verimli 13 litrelik ve 6 silindirlik turboşarjlı dizel motoru, düşük 
motor hızlarında yüksek tork sağlayarak daha az yakıt tüketirken size 
daha fazla güç sunar. Düşük emisyon düzeyleri, mükemmel verimlilik 
ve çevresel duyarlılık açısından egzoz temizleme gerekliliklerini karşılar.

Verimli Optishift

Eko pedal

Otomatik Güç Aktarım
ŞanzımanıOptiShift, tork konvertörünün

yerine standart servis frenini
devreye sokan Volvo’nun 
benzersiz Reverse By Brake 
sistemi ve Lock-up (Kilitlene-
bilir) tork konvertörünü içerir. 
Sonuç olarak, yavaşlama 
sırasında bile daha hızlı 
yükleme döngülerine ve 
yokuşlarda daha iyi tırmanma 
performansına ulaşılır.

Rejenerasyon özellikli Dizel Partikül Filtresi

Aktif Dizel Partikül Filtresi (DPF), bir rejenerasyon yakıcısı içerir. Sistem, 
egzoz gazını geçici olarak tutup ardından yakarak, hidrokarbon/karbon 
emisyonlarını daha da düşürür. Bu süreç, hiçbir işlem veya performans 
kaybına neden olmaz.

Otomatik Güç Aktarma 
Şanzımanı (APS); makinanın 
hıza, vites düşürmeye ve 
motor frenlemesine göre en 
iyi viteste çalışmasını sağlar. 
Tam Otomatik Vites Geçişi 
(FAPS), daha düşük yakıt 
tüketimi için ek güce 
gereksinim duyulduğunda 
otomatik olarak birinci 
vitese geçer.   

Eko pedal, operatörü yakıt tüketimini azaltması için için çift kademeli 
dizayn edilmiştir.Bu eko pedal özelliği, gereğinden fazla yakıt 
üketilmesini önleyerek operatör verimliliği sağlar.   
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Özel üretim aktarma organları

Sadece Volvo tarafından tasarlanıp üretilen motor,
şanzıman, akslar, hidrolikler ve direksiyon uzun makina ömrü 
açısından en iyi performansı, daha düşük yakıt tüketimini ve 
maksimum güvenilirliği sağlamak için tek bir birim olarak 
geliştirilir.
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Yeni tasarım

Yeni motor kaputu, kolay erişim ve hızlı bakım /
temizlik açısından arkaya doğru otomatik olarak 

açılabilir. Geniş havalandırma bölümleri, sürdürülebilir performans 
açısından motoru soğuk tutarken, geniş bir açma açısı tüm motor 
bölmesinin daha iyi şekilde görülmesini sağlar.
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Güç ve dayanıklılık, Volvo L250G’nin temelini oluşturur. Yeni motor kaputu tasarımı ve bilgisayarlı izleme
sistemi, her gün daha uzun çalışmanızı ve en iyi güç ve verimliliği sürdürmenizi sağlayan bakım-tasarruf
özelliklerinden sadece bir kaç tanesidir. Volvo, sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Sorun tespit etme Contronics sistemi
Stage IIIB / Tier 4 Interim motor

Volvo Contronics, sizin yerinize makinanın çalışmasını ve performansını
gerçek zamanlı olarak sürekli izleyen bilgisayarlı bir sistemdir. Contronics, 
operatöre bir ekran aracılığıyla gerekli arıza bulma işlevlerini sunar. Bilgi 
paneli uyarı mesajları sunar, böylelikle sorunlar, arıza süresinin azaltılması 
ve güvenliğin artırılması için erkenden tespit edilebilir.

Volvo’nun verimli 13 litrelik ve 6 silindirlik turboşarjlı dizel motoru, Stage 
IIIB / Tier 4 Interim motor gerekliliklerini karşılayan düşük emisyon 
düzeyleriyle etkin ve çevre dostu bir motordur. Yakıt tüketimi; yüksek 
basınçlı birim enjektör sistemi, soğutmalı egzoz gazı dolaşımı ve aktif 
rejenerasyon özellikli partikül filtresi sayesinde düşürülür. Düşük motor 
hızlarında yüksek tork, sektör lideri performans için elde edilmeye devam 
etmektedir.

Arka aks beşikleri Ağır hizmet tipi akslar

Arka aks beşikleri bakım gerektirmez. Arka aks köprüsü, aksı şasiye 
bağlar ve iki adet, yağlanma gerektirmeyen yatak içerir. Ön köprü iki 
adet yağ banyolu, önceden doldurulmuş burç içerir. Aksın üzerine binen 
kuvveti en aza indirir ve alçak bir ağırlık merkezi elde edilmesine yardımcı 
olur. Beşik salınım pimleri, kolay bakım açısından gresi/yağı içeride kiri 
ise dışarıda bırakacak şekilde contalanır.

Volvo’nun ağır hizmet tipi, ıslak fren aksları daha uzun bir hizmet ömrü 
sunar. Aks muhafazaları, tüm yükleri makina ağırlık dağılımını absorbe eder, 
böylelikle aks milleri sadece torku göbekten redüksiyon sistemlerine iletir, 
bu da kardan ve aks milleri üzerindeki çalışma gerilimlerini azaltır. 
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Her operatörün bildiği gibi özelikle kabininizde boşluğun yeri önemlidir. Volvo; mükemmel görüş 
açısı, yeterli boşluk ve kolay erişim kontrollerine sahip lüks bir operatör ortamı sunar. Operatörler, her 
çalıştıklarında güvenli ve sessiz bir alanda odaklanmış, verimli ve kontrollü hissederler.

Hava filtresi

Gürültü azaltma

Elektro Hidrolik Servo Kontroller

Klima kontrolü

Derin bir nefes alın; Volvo birinci sınıf bir kabin iklimi sunar. Kabin 
hava girişi önemli bir yere, yani havanın daha temiz ve dış tozlardan 
uzak olduğu kabinin yüksek bir bölümüne konulmuştur. Kolayca 
değiştirilebilen ön filtre, kaba tozları filtreler. Ardından, kabindeki havanın 
%90’ı ana filtreden geçirilerek operatörün temiz hava alması sağlanır.

Kabin içindeki gürültü ve titreşim azaltma önlemleri sayesinde içerisi
dışarıdan sessizdir. Bu da Volvo’nun mükemmel fikirlerinden biridir.

Servo kontrolleri, koltuk hareketinden etkilenerek yerlerinden 
çıkmamaları için operatör koltuğuna monte edilmiştir. Yüksek kaliteli 
kontroller, kabin içinden aşağıdaki gibi kolay ayarların seçilmesini 
sağlar: kazıya dönme, bom ve kova seviyeleme.

Hava nasıl olursa olsun, Volvo kabin içi klima kontrol sistemi sayesinde 
operatörün belirlediği bir sıcaklıkta tutar. Operatörleri odaklı ve verimli 
tutmak için Otomatik Kalorifer (AHC) ile standart Klima (AC) arasından 
seçim yapabilirsiniz.

HASSASİYET ELİNİZİN ALTINDA
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Sektör lideri kabin

Volvo kabin, ROPS ve FOPS standartlarına göre test
edilip onaylanmıştır. Güvenlik, mükemmel çok yönlü

görüşün yanında tasarımın en ön safındadır. Kabin, ayaklarınızı
uzatmanız ve bununla birlikte size depolama yeri sağlamak için
yeterli boşluğa sahiptir.
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Ağırlığı absorbe ederek optimum tork sağlar,
gerilmeleri azaltır ve hizmet ömrünü uzatır.
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X2

Yüke duyarlı hidrolikler

Z-bar bağlantısı

Çoğu uygulamada daha düşük yakıt 
tüketimi açısından Lock-up (Kilitlenebilen) 
tork konvertörü ve Reverse By Brake 
sistemini içerir.
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Yeni Volvo Tekerlekli Yükleyicinizi aldığınız gün, Volvo ile olan işbirliğinizin yalnızca başlangıcıdır. Volvo,
işletmenize sürekli değer katmak için sunduğumuz servis ve bakım işlemlerinden CareTrack telematik
sistemine kadar uzanan kapsamlı ve uzman bir satış sonrası hizmet portföyüne sahiptir.

Makinalarınız Volvo tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir, dolayısıyla 
daima üst düzey performansla çalışmalarının nasıl sağlanabileceğini 
kimse bizden daha iyi bilemez. Makinalarınız konusunda güvenebileceğiniz 
yegane uzmanlar Volvo eğitimi almış olan teknisyenlerimizdir.

Teknisyenlerimiz en yüksek kalite ve servis düzeyinde hizmet sunmak için 
sektörün lider arıza bulma araçlarından ve tekniklerinden yararlanmakta 
ve yalnızca Orijinal Volvo Yedek Parçalarını kullanmaktadır. Volvo bayinizle 
görüşerek Volvo servislerinin size ve işletmenize en uygun servis ve bakım 
planını nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

Son teknoloji ürünü iş makinaları en yeni teknolojileri kullanan bir destek
gerektirir, iş makinanızdan en iyi şekilde yararlanmanız için tasarlanmış ve
işletim süresini, verimliliği ve ikinci el değerini en üst düzeye çıkarmanıza
yardımcı olabilecek hizmetlerin katalogunu Volvo bayinizden alabilirsiniz.
Volvo bayiniz size, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, birçok uzman destek
hizmeti sağlayabilir:

Rutin aşınma kontrollerinden kapsamlı bakım ve onarım sözleşmelerine
kadar uzanan servis planları.

Makinanızın ne durumda olduğunu anlamanıza, potansiyel bakım
sorunlarını tespit etmenize ve performansın artırılabileceği noktaları
saptamanıza yardımcı olabilecek analiz ve arıza bulma hizmetleri.

Eco Operator eğitim kursları, operatörlerinizin daha güvenli, daha üretken
bir şekilde çalışmasına ve yakıt verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.



CareTrack*

Tüm Volvo Tekerlekli Yükleyiciler, standart olarak 
Volvo’nun telematik sistemi olan CareTrack ile 

donatılmış şekilde sunulur. CareTrack yakıt tüketim raporları, 
konum raporları ve servis hatırlatmalarını da içeren bilgiler
sağlayarak daha iyi planlama yapılmasına ve verimli 
çalışılmasına olanak tanır. Yakıttan tasarruf edin. Maliyetleri 
düşürün. Karlılığı en üst düzeye çıkarın. CareTrack ile bu 
imkana sahipsiniz.

* CareTrack’in bulunduğu pazarlarda
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Tüm orijinal Volvo ataşmanları, iş makinasıyla aynı kalitede, özel olarak üretilmektedir. Kullanılmaları
hedeflenen tekerlekli yükleyicinin tümleşik bir parçası olmak üzere üretilen ataşmanlar, tüm işlevleri ve
özellikleriyle makinanın kol geometrisi ve koparma, çekiş ve kaldırma kuvveti gibi parametreleriyle mükem-
mel bir uyum sağlar. İşte bu sayede, iş makinası ve ataşmanlar birbirleriyle harika bir uyum göstererek, 
işlerinizi güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlayan yekpare bir sistem ortaya çıkarırlar. 

Hazır malzeme kovaları yakıt verimliliğini artırmaktadır:

Kovanın kenarlarındaki yan
kesiciler ve aşınma plakasının
optimize edilmiş şekli hizmet
ömrünü uzatmaktadır

Malzemelerin
sıkışabileceği daha
az sayıda göz

HB400 çelikten üretilmiş aşınma
plakaları ve kova çenesi. HB500
çelikten üretilmiş kova bıçak ağzı

HB500 çelikten üretilmiş
opsiyonel Cıvatalı bıçak ağzı
(BOE) ile temin edilebilir

Volvo Tırnak Sistemi

Volvo patentli dikey kilitleme
cihazı, montaj ve sökme işlemlerini
hızlandırır ve kolaylaştırır.
Volvo kovaları için ayrıca,
kovaların aşınmasını önleyen
yüksek mukavemetli 500 HB
çelikten üretilmiş çeşitli bıçak
ağzı seçenekleri ve parçalar
bulunmaktadır.

Dökülme muhafazası sayesinde
daha az malzeme dökülür

Taşıma ve yükleme işleri için optimize edilmiş şekli,
kovanın daha hızlı, daha fazla doldurulabilmesini
sağlamakta ve yakıt tüketimini %10’a kadar azaltmaktadır.
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Lastik ölçüleri

Genişliği Modülasyonu (PWM) valf

Servis freni: Nitrojen şarjlı akümülatörlere sahip Volvo çift devre sistemi. 
Outboard, hidrolik tahrikli, tam yalıtımlı yağ dolaşımıyla soğutulan ıslak tip 
disk frenleri. Operatör, gösterge paneli üzerindeki bir düğme aracılığla fren 
yaparken şanzımanın otomatik olarak boşa alınmasını seçebilir.
Park freni: Şanzımana entegre tam yalıtımlı, ıslak tip çoklu disk fren. 
Gösterge panelindeki bir anahtar kullanılarak yay kuvvetiyle uygulanır ve 
elektro-hidrolik olarak serbest bırakılır. 
İkincil fren: Şarj edilebilir akümülatörlere sahip çift fren devresi.
Devrelerden biri ya da park freni tüm güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Standart: Fren sistemi, ISO 3450 gereksinimlerine uygundur.
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Kabin
Göstergeler:
merkezi bir konumdan görüntülenir. Contronic izleme sistemi ekranı.
Isıtıcı ve buz çözücü:
otomatik ve 11 kademeli fan. Tüm cam alanlar için buz çözücü 
kanalları.

 Ayarlanabilir süspansiyonlu ve geri çekilebilir 

Standart: Kabin, ROPS (ISO 3471) ve FOPS (ISO 3449) 

ISO 6396/SAE J2105'e göre kabin içi ses düzeyi
LpA dB(A)

LwA dB(A)
Havalandırma m3/min
Isıtma kapasitesi kW
Klima (opsiyonel) kW

Kaldırma kolu sistemi

Kaldırma silindirleri
Silindir çapı mm

mm
Str
Kova silindiri

Piston rodu

ok mm

Silindir çapı mm
mm

Strok mm

Hidrolik sistemi
Sistem tedariki:
eksenel pistonlu pompa Direksiyon sistemi her zaman önceliklidir.
Valfler:
tarafından kontrol edilmektedir.
Kaldırma fonksiyonu: Valf kaldırma, tutma ve indirme dahil 
olmak üzere üç konuma sahiptir. Endüktif/manyetik otomatik bom 
uzama fonksiyonu, açılıp kapatılabilir ve maksimum uzanma ile tam 

Kova açma fonksiyonu: Valf geri toplama, tutma ve dökme dahil 

Silindirler:
Filtre: 

MPa
l/dak

basınç MPa
motor devri r/s (dev/dak)

MPa
l/dak

basınç MPa
motor devri r/s (dev/dak)

MPa
l/dak

basınç MPa
motor devri r/s (dev/dak)
Pilot sistemi MPa
Döngü süreleri
Kaldırma s

s
s

Toplam döngü süresi s

Servis
 Tüm motor bölmesini 

Yakıt Deposu l
l
l
l
l
l

Direksiyon sistemi
Direksiyon sistemi: Yük sensörlü hidrostatik mafsallı direksiyon.
Sistem tedariki:
sensörlü eksenel pistonlu pompadan öncelikli olarak besleme yapılır.
Direksiyon silindirleri:

Silindir çapı mm
mm

Strok mm
MPa

l/dak
Maksimum mafsal açısı ± °

70

109
9

16
7,5

2
190
100
873

1
220
120
570

29,0 ± 0,5
252

10
32 (1900)
31,0 ± 0,5

202
10

32 (1900)
25,0 ± 0,5

83
10

32 (1900)
3,2 - 4,0

7,1
1,9
4,1

13,1

335
46

226
48
50

77 / 71

100
60

525
21,0 ± 0,35

202
37

Kova
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Kova Seçme Tablosu

Kova dolumu, %

Taşınan hacim, kova dolumuyla değişir ve genellikle kovanın ISO/SAE hacmine
göre belirtilenden yüksektir. Tablo, malzeme yoğunluğu bakımından en uygun kova
seçimini gösterir.

Taş kovalarının boyutu, malzeme yoğunluğundan ziyade en iyi malzeme
penetrasyonu ve dolum kapasitesi için optimize edilmiştir.

Kova dolum katsayısını anlama

Kova dolumu

Kova 
tipi

ISO/SAE
Kova 
hacmi

Kova dişinin veya cıvatalı bıçak ağzının ucuna kadar ölçülen mesafe. Kova bıçak ağzından boşaltma yüksekliği.  
45°’lik boşaltma açısında ölçülmüştür. (42°’de kazı uçlu kova.)

HAZIR MALZEME 
KOVALARI
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Arıza durumunda motor devrini rölantiye düşürme uyarısı:
 Yüksek şanzıman yağı sıcaklığı
 Şanzıman debriyajlarında kayma
Tuş takımı, arka plan aydınlatmalı
Vitese takıldığında kilitleme
Aktarma organları
 Otomatik Güç Aktarım Şanzımanı
 Tam otomatik vites geçişi, 1-4
 PWM kontrollü vites geçişi
 Hidrolik kol konsoluyla ileri ve geri vites geçişi
 Şanzıman yağı seviye göstergesi
 Diferansiyeller: Ön, %100 hidrolik diferansiyel kilidi. Arka, konvansiyonel.
 OptiShift
Fren sistemi
 Çift fren devresi
 Çift fren pedalı
 İkincil fren sistemi
 El freni, elektro-hidrolik
 Fren aşınma göstergeleri
Kabin
 ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)
 Tek anahtarlı kilit/çalıştırma
 Akustik iç kaplama
 Küllük
 Sigara çakmağı, 24 V’luk güç prizi
 Kilitlenebilir kapı
 Temiz hava girişli ve buz çözme özellikli kabin ısıtması
 İki filtreli temiz hava girişi
 Otomatik ısıtma kontrolü
 Paspas
 Çift kabin içi aydınlatma
 Çift kabin içi dikiz aynaları
 Çift kabin dışı dikiz aynaları
 Kızaklı cam, sağ taraf
 Koyu renkli güvenlik camı
 Geri çekilebilir emniyet kemeri (SAE J386)
 Ayarlanabilen direksiyon simidi
 Saklama bölmesi
 Doküman cebi
 Güneşlik
 İçecek tutacağı
 Ön ve arka cam yıkayıcı
 Ön ve arka cam sileceği
 Ön ve arka silecekler için fasıla işlevi
Hidrolik sistemi
 Ana valf, hidrolik pilot valfli çift işlevli 2 spool tip valf
 Aşağıdaki fonksiyonlar için değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompalar (3):
 1 Hidrolik sistemini çalıştırma
 2 Hidrolik sistemini, Direksiyon ve Fren sistemini çalıştırma
 3 Soğutma fanını ve Fren sistemini çalıştırma
 Elektro hidrolik servo kontroller
 Elektrikli kol kilidi
 Bom uzaması, otomatik
 Kova konumlandırıcı, otomatik
 Çift işlevli hidrolik silindiri
 Hidrolik yağı seviye göstergesi
 Hidrolik yağı soğutucu
Harici donanım
 Çamurluklar, ön ve arka
 Viskoz sönümlemeli kabin montajı
 Kauçuk destekli motor ve şanzıman montajı
 Kolay açılabilir yan paneller
 Şasi, mafsal kilidi
 Aşağıdaki bölmeler için vandalizm kilidi:
   Aküler
   Motor bölmesi
   Radyatör ızgarası
 Kaldırma halkası
 Bağlama halkası
 Çekme kolu
 Karşı ağırlık, opsiyonel korumalar için önceden delinmiş bağlantı yerleri
Servis ve bakım
 Otomatik yağlama sistemi
 Uzun bom için otomatik yağlama sistemi
 Gresörlük korumaları
 Yağ numune alma valfi
 Yağlama sistemine gres doldurma pompası
 Alet takımı
 Bijon anahtar takımı
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Servis ve bakım
 Motor yağı uzaktan tahliye ve dolum tertibatı
 Şanzıman yağı uzaktan tahliye ve dolum tertibatı
 Yağlama manifoldları, zeminden erişilebilir
 Basınç kontrol bağlantıları: şanzıman ve hidrolik, hızlı bağlantı
 Alet kutusu, kilitlenebilir
 CareTrack
 Telematics, 3 Yıllık Abonelik
Motor
 Egzoz gazı işleme sistemi
 Üç kademeli hava temizleyici, ön temizleyici, birincil ve ikincil filtre
 Soğutma sıvısı seviye göstergesi
 Endüksiyon havası için ön ısıtma
 Su kapanlı ön yakıt filtresi
 Yakıt filtresi
 Karter havalandırma sistemi yağ kapanı
 Egzoz ısı yalıtımı
 Harici radyatör hava girişi koruması
Elektrik sistemi
 24 V, opsiyonel aksesuarlar için önceden bağlanmış
 Alternatör 24V/80A
 Çıkartılabilir anahtarlı akü bağlantı kesme anahtarı
 Yakıt göstergesi
 Saat sayacı
Elektrikli korna
 Gösterge tablosu:
 Yakıt seviyesi
 Şanzıman sıcaklığı
 Soğutma sıvısı sıcaklığı
 Gösterge aydınlatması
Aydınlatma:
 Uzun ve kısa huzmeli ikiz halojen ön farlar
 Park lambaları
 Çift fren ve stop lambaları
 Flaşör lamba işlevli sinyaller
 Halojen çalışma lambaları (2 önde ve 2 arkada)
Contronic izleme sistemi
 Makina verilerini izleme ve kaydetme
 Contronic ekranı
 Yakıt tüketimi
 Ortam sıcaklığı
 Saat
 Uyarı ve gösterge lambaları için test fonksiyonu
 Fren testi
 Test fonksiyonu, maksimum fan hızında ses düzeyi
Uyarı ve gösterge lambaları:
 Akü şarjı
 El freni
 Uyarı ve ekran mesajı:
 Motor soğ  utma sıvısı sıcaklığı
 Besleme havası sıcaklığı
 Motor yağı sıcaklığı
 Motor yağı basıncı
 Şanzıman yağı sıcaklığı
 Şanzıman yağı basıncı
 Hidrolik yağı sıcaklığı
 Fren basıncı
 El freni çekili
 Fren şarj ediliyor
 Yön değişiminde aşırı hız
 Aks yağı sıcaklığı
 Direksiyon basıncı
 Karter basıncı
 Ataşman kilidi açık
Seviye uyarıları:
 Yakıt seviyesi
 Motor yağı seviyesi
 Motor soğutma sıvısı seviyesi
 Şanzıman yağı seviyesi
 Hidrolik yağı seviyesi
 Cam yıkayıcı sıvı seviyesi
Arıza durumunda motor torku azaltma uyarısı:
 Yüksek motor soğutma sıvısı sıcaklığı
 Yüksek motor yağı sıcaklığı
 Düşük motor yağı basıncı
 Yüksek karter basıncı
 Yüksek besleme havası sıcaklığı
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Motor
 Ön hava temizleyici, siklon tipi
 Ön hava temizleyici, siklon tipi, iki kademeli
 Ön hava temizleyici, yağ banyosu tipi
 Ön hava temizleyici, turbo tipi
 Radyatör korozyon koruması
 Motor otomatik kapatma
 Motor bloğu ısıtıcısı 230V/110V
 ESW, Motor koruması devre dışı
 Hava girişi koruması (ızgara)
 Yakıt dolum süzgeci
 Yakıt ısıtıcısı
 El gazı kontrolü
 Maks. fan hızı, sıcak iklim
 Radyatör, korozyon korumalı
 Tersine çevrilebilir soğutma fanı
 Tersine çevrilebilir soğutma fanı ve aks yağı soğutucusu
 Yakıt filtresi, ekstra
Elektrik sistemi
 Hırsızlık önleme cihazı
 Farlar, asimetrik sol
 Plaka tutucu, aydınlatması
 Renkli monitörlü geri görüş kamerası
 Dikiz aynaları, ayarlanabilir, elektrik ısıtmalı
 Dikiz aynaları, Uzun kollu
 Dikiz aynaları, ayarlanabilir, elektrik ısıtmalı, Uzun kollu
 Çalışma lambalarının fonksiyonu azaltıldı, geri vites etkinleştirildi
 Geri vites ikazı
 Geri vites uyarı lambası, flaşör
 Kısaltılmış far destek braketleri
 Dönen ikaz lambası
 Çalışma lambaları, ataşmanlar
 Ön çalışma lambaları, yüksek yoğunluklu deşarj (HID) lambaları
 Ön çalışma lambaları, kabine monteli, çift
 Ön çalışma lambaları, ekstra
 Arka çalışma lambaları, kabine monteli
 Arka çalışma lambaları, kabine monteli, çift
Kabin
 Operatör kılavuzu tutacağı
 Otomatik Klima Kontrolü, ACC
 ACC kontrol paneli, Fahrenhayt skalalı
 Asbest toz koruma filtresi
 Kabin ön hava temizleyici, siklon tipi
 Karbon filtresi
 Ağır hizmet tipi kabin tavanı
 Koruma plakası, kabin altı
 Yemek çantası tutacağı
 Kolçak, operatör koltuğu, ISRI, yalnızca solda
 Operatör koltuğu, KAB, hava süspansiyonlu, ağır hizmet tipi,
 CDC ve/veya elektrikli servo
 Operatör koltuğu, ISRI, hava süspansiyonlu, ısıtmalı, yüksek sırtlı
 11 amp. 12 volt çıkışlı radyo montaj kiti, sol taraf
 11 amp. 12 volt çıkışlı radyo montaj kiti, sağ taraf
 20 amp. 12 volt çıkışlı radyo montaj kiti
 CD çalarlı radyo
 Emniyet kemeri, 3 inç, (75 mm genişlikte)
 Direksiyon simidi topuzu
 Perde, arka cam
 Perde, yan cam
 Zamanlayıcılı kabin ısıtma özelliği
 Cam, kızaklı, kapı
 Evrensel kapı/marş anahtarı
 Ön ayna
Aktarma organları
 Diferansiyel kilidi ön %100, Sınırlı Kaymalı arka
 Hız sınırlayıcı, 20 km/s
 Hız sınırlayıcı, 30 km/s
 Tekerlek/aks yalıtım korumaları
Fren sistemi
 Ön ve arka aks yağ soğutucusu ve filtresi
Hidrolik sistemi
 Bom süspansiyon sistemi
 Kış seti, ataşman kilitleme hortumları
 Kış seti, pilot hortumlar ve fren akümülatörü, hidrolik yağ dahil
 Bom silindiri hortum ve boru korumaları
 Uzun bom için bom silindiri hortum ve boru korumaları

 Hidrolik sıvısı, biyoindirgenebilir, Volvo
 Hidrolik sıvısı, ateşe dirençli
 Hidrolik sıvısı, sıcak iklimler için
Harici donanım
 Kabin merdiveni, kauçuk-asılı
 Silinmiş ön çamurluklar
 80 serisi lastikler için çamurluk genişletici, ön/arka
 65 serisi lastikler için çamurluk genişletici, ön/arka
 Yangın söndürme sistemi
 80 serisi lastikler için çamurluklar, tamamen kapayan tip, arka
 65 serisi lastikler için çamurluklar, tamamen kapayan tip, arka
 Uzun bom
Koruyucu donanım
 Gövde koruma, ön
 Gövde koruma, arka
 Gövde koruma arka, yağ karteri
 Koruma plakası, ağır hizmet tipi, ön şasi
 Ağır hizmet tipi kabin tavanı
 Ön far korumaları
 Radyatör ızgarası korumaları
 Stop lambası korumaları
 Yan ve arka cam korumaları
 Ön cam koruması
 Korozyon koruması, Makina boyası
Diğer donanım
 CE işareti
 Konforlu Sürüş Kontrolü (CDC)
 Karşı ağırlık, taşıma ve yükleme
 Karşı ağırlık, işaret boyası, şevronlar
 Otomatik test fonksiyonlu yardımcı direksiyon
 Ses çıkartması, EU
 Gürültü azaltma kiti, harici
 CareTrack, GSM
 CareTrack, GSM/Uydu
Lastikler
 29.5 R25
 875/65 R29

Ataşmanlar
 Kovalar:
 Taş, düz veya kazı uçlu
 Genel Amaç
 Taşıma ve Yükleme
 Hafif malzeme
 Aşınma parçaları:
 Cıvatalı ve kaynaklı kova dişi
 Parçalar
 Üç bölümden oluşan bıçak ağzı, cıvatalı
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Volvo İş Makinaları farklıdır. İş makinalarımız farklı bir anlayışla tasarlanır, üretilir ve desteklenir.
Bu farkı yaratan şey de 175 yılı mühendislik birikimimizdir. Bu birikim, bize her şeyden önce iş makinalarını bizzat 
kullanan kişileri göz önünde bulundurmayı öğretmiştir. Daha güvenli, daha rahat ve daha üretken olmalarına nasıl yardımcı 
olabileceğimizi düşünürüz. Hepimizin paylaştığı çevreyi düşünürüz. Bu anlayış doğrultusunda size gitgide büyüyen iş 
makinası serimizi ve daha verimli olmanızı sağlayan global destek ağımızı sunuyoruz. Tüm dünyada insanlar Volvo 

kullanmaktan gurur duyuyor. Biz de Volvo’nun farklı olmasını sağlayan özellikleriyle gurur duyuyoruz.

Tüm ürünler tüm pazarlarda mevcut değildir. Sürekli geliştirme politikamız kapsamında, teknik özellikler ve tasarımı önceden bildirimde 
bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Çizimler makinanın standart versiyonundan farklı olabilir.
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