
Volvo İş Makineleri

VOLVO TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER 24.4 - 34.5 t 300-371 hp

L150H, L180H, L220H



PERFORMANS TUTKUSU

Volvo İş Makineleri, sektörün en önemli 
aktörlerinden biridir. Geliştirdiğimiz üretkenliği 
artıran ürünler ve hizmetler sayesinde, sektördeki 
uzman kuruluşların maliyetlerini azaltıp kârlılıklarını 
en üst düzeye çıkarabileceğimizden eminiz. 
Volvo Grubu’nun bir üyesi olarak, size çalışma 
saatlerinizi uzatmadan veriminizi artıracak akıllı ve 
yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Daha azıyla daha fazlasını yapmak.
Daha azıyla daha fazlasını yapmak, Volvo İş Makineleri ile 
özdeşleşmiş olan bir sözdür. Yüksek verimlilik düşük enerji tüketimi, 
kullanım kolaylığı ve dayanıklılık anlamına gelir. Ürün ömrü boyunca 
işletim maliyetlerini düşürmek söz konusu olduğunda, Volvo rakipsiz 
bir konumdadır.

İhtiyaçlarınıza uygun tasarım.
Farklı sektör uygulamalarının özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümler 
üretilmesi büyük bir önem taşıyor. Yenilikçilik genellikle yüksek 
teknolojiye dayanır, fakat bu durumun istisnaları da mevcuttur. En 
iyi fikirlerimizden bazıları müşterilerimizin çalışma koşullarını en iyi 
şekilde kavrayarak ortaya çıkardığımız basit çözümlerdir.

180 yılda çok şey öğreniyorsunuz.
Volvo, yıllar boyunca, iş makinelerinin kullanım biçimini baştan 
aşağı değiştiren gelişmiş çözümler üretmiştir. Diğer hiçbir marka 
Güvenliği Volvo kadar ön planda tutmamaktadır. Operatör 
güvenliğini sağlamak, etrafındakileri korumak ve çevre üzerindeki 
etkileri en aza indirmek ürün tasarlama felsefemizi şekillendirmeye 
devam eden geleneksel değerlerimizdir.

Her zaman arkanızdayız.
Volvo markasını en iyi çalışanlarla güçlendiriyoruz. Volvo, her 
nerede olurlarsa olsunlar, müşterilerine her zaman destek vermeye 
hazır olan gerçek bir global kuruluştur.

Performans bizim için bir tutkudur.

Volvo Kamyonlar Renault Kamyonlar Mack Kamyonlar
2



UD Kamyon Volvo Otobüsler Volvo İş Makinaları Volvo Penta Volvo Aero Volvo Finans Hizmetleri
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  OptiShift  
  Volvo’nun OptiShift teknolojisi, şirketin patentli Reverse 
  By Braking (RBB) teknolojisini ve kilitleme özellikli tork 
   konvertörünü bir araya getiriyor. Kilitleme özelliği, motor ile 
şanzıman arasında doğrudan tahrik oluşturarak, tork konvertöründeki 
güç kayıplarını ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini %18’e kadar azaltır.

4



Volvo İş Makineleri 1954 yılında tekerlekli yükleyiciler üretmeye başladığından bu yana, makine sahipleri 
ve operatörler, bu üretken ve yakıt verimliliği yüksek makinelerin efsanevi ününü öğrenmiştir. Yeni H Serisi 
tekerlekli yükleyiciler, yakıt tüketimini %18’e kadar azaltan ve makine performansını artıran benzersiz bir 
teknik gelişme olan OptiShift gibi gelişmiş teknolojilere sahiptir.

Reverse By Braking (RBB)

Volvo tarafından patenti alınmış RBB fonksiyonu, yükleyicinin yönünü 
hisseder ve operatör yön değiştirdiğinde otomatik olarak servis 
frenlerini devreye sokarak yavaşlar. Bu, yakıt verimliliğini ve operatör 
konforunu artırır. RBB, kısa döngüler ya da kamyona yükleme yapma 
uygulamaları için idealdir.

Ekonomik pedal

Volvo’nun eşsiz ekonomik pedalı, gaz pedalının fazla kullanıldığı 
ve motor devrinin ekonomik çalışma aralığını aşmak üzere olduğu 
durumlarda mekanik geri itme kuvveti uygular. Bu, operatörü gazı 
azaltmaya teşvik eder, böylelikle yakıt tüketimi azalır.

Akıllı hidrolikler

Volvo’nun yükü algılayan hidrolikleri, hidrolik fonksiyonuna ihtiyaca göre 
güç sağlayarak yakıt tüketimini azaltır. Bu güçlü sistem, bir yandan 
daha kısa döngü süreleri için hızlı yanıt verilebilmesini garanti ederken, 
bir yandan da hem yükün hem de ataşmanın üstün bir şekilde kontrol 
edilebilmesiyle sorunsuz çalıştırma sağlar.

APS/FAPS

Otomatik Güç Aktarma Şanzımanı (APS) ve Tam Otomatik Güç 
Aktarma Şanzımanı (FAPS), makine dişlilerini, aralarında motor ve 
sürüş hızı da bulunan parametrelere göre ayarlayarak optimum düzeyde 
operasyon sağlar. Bunun sonucunda da döngüler hızlı, yakıt tüketimi 
düşük olur. APS’de operatör daha fazla güç gerektiğinde birinci vitese 
elle geçer, fakat FAPS ile bu otomatik olur.
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Konfor sayesİnde üretkenlİk artar.

Volvo olarak, operatörlerin rahat ettiklerinde daha az yorulduklarını ve daha üretken çalıştıklarını biliyoruz. 
İşte bu yüzden, Volvo’nun sektör lideri kabini, operatör odaklı tasarlanmıştır ve tüm gün boyunca 
üretkenliği artırmak için mükemmel, ferah, güvenli ve sessiz bir ortam sağlar.

Bilgi paneli

Ekran yakıt ve yağ seviyeleri ile uyarı mesajlarını da içeren kritik 
makine bilgilerini operatöre net bir şekilde sunarak, optimum 
düzeyde çalışma sağlar. Temel konfigürasyonlar ve testler, parlak 
gün ışığında bile kolaylıkla okunabilen paneli kullanarak operatör 
koltuğundan yapılabilir.

Tek kolla kontrol

Opsiyonel, çok işlevli kumanda kolu operatörün hidrolik fonksiyonları 
eş zamanlı olarak ve hassasiyetle kontrol etmesine olanak tanıyarak 
kullanım kolaylığı sağlar. Konsolda ileri, geri ve roketleme fonksiyonları 
da bulunur.

Kabin hava filtresi

Kabin hava girişi aracın üst kısmında, yani havanın en temiz olduğu 
noktada yer alır. Değiştirilmesi kolay ön filtre, kaba toz ve partikülleri, 
havanın ana filtreye geçmesinden ve kabine girmesinden önce ayırır. 
Volvo’nun sektör lideri tasarımı, kabindeki havanın %90’ının ana 
filtreden geçirilip devridaim ettirilmesi yoluyla havanın sürekli tozdan 
arındırılmasını sağlar.



Volvo Kabinİ

ROPS/FOPS onaylı ferah kabin, fazla yer 
kaplamadan yerleştirilen kontroller ve geniş saklama 

alanıyla rahat bir çalışma ortamı sağlar. Kabin içi gürültü 
seviyesinin düşük olması ve titreşim koruması sayesinde, 
operatörler daha verimli çalışabilir.
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TP Kolu

Volvo’nun eşsiz Tork Paralel (TP) kolu sayesinde, 
tüm kaldırma aralığı boyunca yüksek koparma torku 

ve mükemmel paralel hareket kuvveti elde edilir.



Yeni L150H, L180H ve L220H’yi Volvo’nun sağlam ataşmanlarıyla birleştirerek üretkenliğinizi 
maksimuma çıkarın ve daha fazla uygulamaya erişin. Faaliyet alanınızın taşıma ve yükleme, çıkarma, blok 
taşıma, geri dönüştürme veya başka bir uygulama olması fark etmeksizin, bu makineler çeşitli görevleri 
etkin bir şekilde yerine getirecek ve üretkenliğinizi artıracaktır.

Üretkenlİkle dolu.

Bom Süspansiyon Sistemi

Opsiyonel Bom Süspansiyon Sistemi (BSS), darbeleri emerek 
ve engebeli arazide çalışırken meydana gelen sıçramaları ve kova 
dökülmelerini azaltarak üretkenliği %20’ye kadar artırır. Bu da iş 
döngülerinin daha hızlı ve daha konforlu olmasına olanak sağlar ve 
makine ömrünü uzatır.

Volvo ataşmanları

Volvo’nun sağlam ataşmanları, Volvo makineleriyle mükemmel uyum 
içinde çalışacak ve üretkenliğinizi artıracak şekilde üretilmiştir. Birlikte 
kullanılmak üzere üretildikleri tekerlekli yükleyicinin tümleşik bir parçası 
olmak üzere tasarlanan ataşmanlar, kol geometrisi ve koparma, çekiş 
ve kaldırma kuvveti gibi parametrelerle mükemmel bir uyum sağlayan 
işlevlere ve özelliklere sahiptir.

Taşıma ve Yükleme Kovası

Optimize edilmiş bir şekle sahip olan Volvo tasarımı taşıma ve yükleme 
kovası, kovanın daha hızlı ve verimli doldurulmasını sağlar ve yakıt 
verimliliğini %10’a varan bir oranda iyileştirir. Kovada bir dökülme 
muhafazası, kova yanlarıyla paralel yan kesiciler, daha uzun çalışma 
ömrü için aşınma plakası ve materyallerin sıkışabileceği daha az sayıda 
göz bulunur.

Özel uygulama seçenekleri

Çok çeşitli seçenekler sayesinde, Volvo müşterileri makinelerini blok 
taşıma, taş, taş ocağı ve atık taşıma gibi daha fazla uygulamaya erişim 
sağlayacak şekilde uyarlayabilir.

9



10

Devrİm nİtelİğİnde güvenİlİrlİk.

Birinci sınıf bir Volvo Stage II motoru ile buna mükemmel uyan aktarma organları ve hidrolik aksamı 
bulunan L150H, L180H ve L220H tekerlekli yükleyiciler, güç, üretkenlik ve güvenilirlik sunar. Volvo’nun 
kanıtlanmış, ileri teknolojisini tecrübe edin ve en üst düzeyde kalite ve sağlamlıktan yararlanın.

Volvo motoru

13 litrelik, 6 silindirli, turboşarjlı dizel Volvo motoru, size daha fazla 
kuvvet sağlar, daha az yakıt tüketir ve düşük motor hızlarında yüksek 
tork üretir. Düşük emisyon seviyeleri egzoz temizleme gerekliliklerini 
karşılayarak verimlilik ve çevre duyarlılığını en üst düzeye çıkarır.

Tersine çevrilebilir soğutma fanı

Hidrolik tahrikli, elektronik kontrollü soğutma fanı, hayati bileşenlerin 
sıcaklığını düzenler. Yalnızca gerektiğinde otomatik olarak devreye 
girerek, yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır. Opsiyonel, ters yönde hava 
üfleyen tersine çevrilebilir fonksiyonellik, soğutma ünitelerinin kendi 
kendilerini temizlemesini mümkün kılar.

Aks yağı soğutması

Hem ön hem arka aksta, aks yağının aksın içinde akarak soğumasına 
olanak sağlayan ve bileşenleri koruyan bir aks dolaşım özelliği bulunur.

Motor şanzımanla, akslarla ve hidrolik ve direksiyon sistemleriyle tam 
uyumlu olup, makinenin gücü ve torku en verimli şekilde kullanmasını 
sağlar.
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Aktarma Sistemi

Tamamı Volvo tarafından üretilen aktarma sistemi, 
birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Volvo tasarımı, optimum performans, yüksek 
verim, düşük yakıt tüketimi ve üstün güvenilirlik sunmak için 
defalarca test edilmiştir.



Eğilebilen kabin
  Kabin 35° ve 70° olmak üzere iki konumda eğilebilir. 

Kabini eğmek, servis ve bakım için erişmeyi çok 
kolaylaştırır; bu da işletim süresini uzatır ve makine 

kullanılabilirliğini artırır. Kabin, elle çalıştırılan bir pompayla eğilir.
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Tekerlekli yükleyicinize bakım yapmak karmaşık olmamalı. İşte bu yüzden, L150H, L180H ve L220H, 
zamandan kazandıran özelliklerle donatılmıştır. Buna bir örnek, servis ve bakım için erişimi önemli ölçüde 
iyileştiren ve gün boyu daha uzun süre çalışmanıza ve üretkenliğin devam etmesine olanak sağlayan yeni 
eğilebilen kabindir.

Bakım gerektirmeyen aküler

Seri bağlanan iki adet, ağır hizmet tipi, bakım gerektirmeyen 12 Voltluk 
akü, toplam 24 Voltluk bir elektrik sistemi sağlar. Aküler, makinenin sağ 
tarafında yer alan, iyi kapatılmış bir bölme içinde bulunur.

Bakım gerektirmeyen arka aks beşikleri

Arka aks, bakım gerektirmeyen beşikler üzerinde durur, önceden 
greslenmiş ve bir daha gres gerektirmeyen yatak ve burçlar içerir ve 
bu da toplam servis maliyetini düşürür, makinenin işletim süresini artırır 
ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Beşik salınım pimleri, gresi içeride, kiri 
dışarıda tutacak şekilde kapatılmıştır.

Yağlama sistemi

Opsiyonel, otomatik yağlama sistemi, makine çalışırken greslemeyi 
kontrol altında tutarak, işletim süresinin artmasını ve daha az bakıma 
ihtiyaç duyulmasını sağlar. Operatör yağlama döngüsünü uygulamaya 
uyacak şekilde değiştirebilir.

Motora erişim

Elektrikle çalışan ve ardına kadar açılabilen motor kaputu, maksimum 
işletim süresi için motora ve bileşenlere hızlı ve kolay servis erişimine 
olanak tanır.
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Eğilebilen kabin
  Kabin daha iyi servis ve bakım 

erişimi için iki konumda (35° ve 70°) 
eğilebilir. Bu, işletim süresinin 

ve makine kullanılabilirliğinin artmasını sağlar.

TP kolu
  Volvo’nun eşsiz Tork 

Paralel (TP) kolu 
sayesinde, tüm kaldırma 

aralığı boyunca yüksek koparma 
torku ve mükemmel paralel 
hareket kuvveti elde edilir.

OptiShift
 Volvo’nun OptiShift 

teknolojisi, yakıt tüketimini 
%18’e kadar düşürür, 

operatör konforunu artırır ve aktarma 
organlarına binen yükü azaltır. Ataşmanlar 

Volvo’nun sağlam ataşmanları, Volvo 
makineleriyle birlikte maksimum verim 
ve uzun hizmet ömrü sağlayacak şekilde 
üretilmiştir.

Akıllı hidrolikler
Volvo’nun yükü algılayan hidrolikleri, hidrolik 
fonksiyonuna ihtiyaca göre güç sağlayarak 
yakıt tüketimini azaltır.

Tek kol
Opsiyonel, çok işlevli kumanda kolu, 
operatörün kolu eş zamanlı olarak ve 
hassasiyetle kumanda edebilmesine 
olanak tanır.

Bom Süspansiyon Sistemi (BSS)
BSS, darbeleri emerek ve engebeli arazide 
çalışırken meydana gelen sıçramaları ve kova 
dökülmelerini azaltarak üretkenliği %20’ye 
kadar artırır.

Volvo İle daha fazla yük kaldırın.
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Eğilebilen kabin
  Kabin daha iyi servis ve bakım 

erişimi için iki konumda (35° ve 70°) 
eğilebilir. Bu, işletim süresinin 

ve makine kullanılabilirliğinin artmasını sağlar.

Volvo kabini
  Volvo’nun sektör lideri, onaylı ROPS/ FOPS kabini, 

fazla yer kaplamadan yerleştirilen kontrollere, 
düşük iç gürültü düzeylerine, titreşim korumasına 

ve geniş bir saklama alanına sahiptir.
Servis noktalarına kolay erişim  
Elektrikle çalışan ve ardına kadar açılabilen motor kaputu, 
motor bölmesine hızlı ve kolay servis erişimine olanak tanır.

Volvo motoru
Düşük devirlerde yüksek tork sunan 
13 litrelik verimli Volvo motor, her türlü 
çalışma koşulunda düşük yakıt tüketimi 
sağlar.

APS/FAPS
Otomatik Güç Aktarma Şanzımanı (APS) ve 
Tam Otomatik Güç Aktarma Şanzımanı (FAPS), 
makine dişlilerini otomatik olarak ayarlayarak 
optimum operasyon sağlar

Akıllı hidrolikler
Volvo’nun yükü algılayan hidrolikleri, hidrolik 
fonksiyonuna ihtiyaca göre güç sağlayarak 
yakıt tüketimini azaltır.

Aktarma sistemi
  Tamamı Volvo tarafından üretilen 

aktarma sistemi, birlikte mükemmel 
bir uyum içinde çalışarak optimum 

performans sunacak şekilde tasarlanmıştır.



16

İşİnİze değer katalım.

Bir Volvo müşterisi olmak, eksiksiz bir dizi hizmetin parmaklarınızın ucunda olması demektir. Volvo size 
uzun vadeli bir ortaklık sunabilir, gelirinizi koruyabilir ve tutkulu çalışanlar tarafından sunulan yüksek 
kaliteli parçalarla tam kapsamlı müşteri çözümleri sağlayabilir. Volvo, yatırımınıza pozitif geri dönüş 
sağlamaya ve işletim süresini maksimuma çıkarmaya kararlıdır.

Eksiksiz Çözümler        

Aradığınız doğru çözümü Volvo’da bulacaksınız. Gelin, 
makinenizin tüm yaşam döngüsündeki tüm ihtiyaçlarınızı biz

karşılayalım. Sizin ihtiyaçlarınıza kulak vererek, toplam sahip olma 
maliyetinizi düşürebilir ve gelirlerinizi artırabiliriz.

Servis Ağı

İİhtiyaçlarınıza daha hızlı yanıt vermek için, Volvo 
tesislerimizin birinden yola çıkan bir Volvo uzmanı 

sizi iş yerinizde ziyaret etmeye geliyor. Teknisyenler, servisler 
ve bayilerden oluşan güçlü organizasyonuyla, Volvo yerel 
bilgilerini ve küresel deneyimini kullanarak size tam destek 
sunmasını sağlayan kapsamlı bir ağa sahiptir.

Orijinal Volvo Parçaları

Detaylara gösterdiğimiz özen, bizi öne çıkarıyor. Bu 
kanıtlanmış konsept, makinenizin geleceğine yapılan 

sağlam bir yatırımdır. Her parçanın işletim süresi ve performans 
açısından kritik önemde olması nedeniyle, parçalar kapsamlı 
testlerden geçirilir ve onaylanır. Ancak Orijinal Volvo Yedek Parçaları 
kullandığınızda makinenizin ünlü Volvo kalitesini koruyacağından emin 
olabilirsiniz.
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Müşteri Destek Anlaşmaları

Müşteri Destek Anlaşmaları yelpazemiz, koruyucu 
bakım, eksiksiz onarım ve birkaç işletim süresi 

hizmeti sunar. Volvo, makinenin çalışmasını ve durumunu 
izlemek için en son teknolojiyi kullanır ve kârlılığınızı artırmak 
için size önerilerde bulunur. Bir Müşteri Destek Anlaşması 
imzalamakla, servis maliyetlerinizin kontrolü sizde olur.



Tüm ayrıntılarıyla Volvo L150H, L180H, L220H.
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Tüm ayrıntılarıyla Volvo L150H, L180H, L220H.
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Spesİfkasyonlar.
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Spesİfkasyonlar.

Kova Seçme Tablosu
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Spesİfkasyonlar.

Gerçek
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Spesİfkasyonlar.
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Donanım.
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