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Bir performans
tutkusu
Volvo Construction Equipment firması olarak, anlam
katmak için buradayız. Verimliliği artıran ürün ve hizmetler
geliştirerek, sektörün önde gelenleri için maliyetleri
azaltabileceğimizden ve karlılığı artırabileceğimizden eminiz.
Volvo grubunun bir parçası olarak, daha akıllı çalışmalar
yürütmenize yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunma
konusunda tutkuluyuz.

Daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Daha azıyla daha çok iş yapmak, Volvo Construction Equipment’ın alameti farikasıdır.
Yüksek üretkenlik, uzun süredir düşük enerji tüketimi, kolay kullanım ve dayanıklılıkla birlikte
anılmaktadır. Kullanım ömrü maliyetlerini azaltma konusunda, Volvo kendine özgü bir sınıfta
yer alır.

İhtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarım.

Farklı sanayi uygulamalarının özel gereksinimlerine uyacak çözümler oluşturmaya yönelik
sürekli çaba gösterilmektedir. Yenilik denildiğinde genellikle yüksek teknoloji akla gelir,
ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Fikirlerimizin bazıları oldukça basittir ve
müşterilerimizin iş hayatlarını net bir şekilde ve derinlemesine anlamaya dayalıdır.

180 yılda birçok şey öğrenilir.
Yıllar boyunca Volvo, iş makinelerinin kullanımında çığır açmış çözümler geliştirmiştir.

Başka bir marka, güvenlik konusunda Volvo’dan daha iddialı olamaz. Operatörlerin ve

çevrelerindekilerin korunması ve doğaya olan etkimizin minimum seviyeye indirilmesi, ürün

tasarım felsefemizi şekillendirmeye devam eden geleneksel değerlerimizdir.

Sizin yanınızdayız.
Volvo markamızı en yetenekli kişilerle destekliyoruz. Volvo, gerçek anlamda küresel, her
nerede olursa olsun müşterilerine hızla ve etkili bir şekilde destek sunmaya hazır, küresel bir
firmadır.

Performans konusunda tutkuluyuz.

Renault TrucksVolvo Trucks
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services



Olağanüstü Verimlilik
Yeni Volvo DD105 çift tamburlu silindir – hem çevreyi hem de kazancınızı korumanıza yardımcı 
olmak için tasarlanmış olağanüstü verimli makinelerin yeni nesli. Verimliliği artıran Eco moduna 
ve otomatik rölanti özelliklerine sahip gelişmiş bir Stage IV motordan güç alan bu silindir, 
minimum seviyede yakıt tüketimi, emisyon ve gürültü ile yüksek performans sergiler.

Motor
 Onlarca yılın deneyimi ile üretilen değişken devirli fan tahriğine sahip 
gelişmiş Stage IV Volvo motoru, maksimum güç ve verimlilik sunar.

 Eco modu   
  Eco modu ile yakıt tüketimini %30’a varan oranda azaltınPerformans 
etkilenmeden, gürültü ve emisyon da azaltılır.

Otomatik rölanti  
 
Hareketsiz haldeyken, otomatik rölanti fonksiyonu motor devrini 
beş saniye sonra otomatik olarak rölanti seviyesine düşürerek 
yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır. Makinaya ileri veya geri hareket 
verildiğinde, makine yüksek rölanti devrine döner.
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UYARLANABİLİR
GÜÇ
Volvo, iş sahasındaki gerekliliklere göre motor gücünü otomatik olarak ayarlar. Eco modu ve otomatik rölanti özellikleri sayesinde, ideal 
performans ve verimlilik için güç yalnızca gerekli olduğunda kullanılır.
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İLERİ YÖNDE GENİŞ
GÖRÜŞ AÇISI
Geniş ve kavisli cam ile çevrelenmiş Volvo kabini, en ideal güvenlik ve hassasiyet için iş sahasına egemen bir görüş alanı sunar. İleri yönde 
direksiz görüş, operatör ile yol arasına daha az miktarda engel koyar.
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Evden Konforunda Kabin
Sektörde lider konfor, kumanda ve görüş özellikleri ile Volvo DD105, piyasanın en üretken 
operatör ortamlarından birini sunar. Mat ve tambur kenarını net bir şekilde görebilmek için 
konforlu koltuk kaydırılabilir ve döndürülebilir, aynı zamanda dolgulu zemin gürültüyü ve 
titreşimi azaltarak pürüzsüz ve sessiz bir sürüş sağlar, yorulmayı geciktirir.

Koltuk 
Mat ve tambur kenarını net bir şekilde görebilmek için kaydırılabilir 
ve döndürülebilir koltuk. Net zemin tasarımı, hareketli parçaları arka 
duvarda uzak ve temiz tutar.

Serin ortam  
İkliminizi Volvo’nun verimli sektör lideri klima kontrol sistemi ile kontrol 
edin. İyi aralıklarla tasarlanmış havalandırma kanalları kabinin hızlı bir 
şekilde ısıtılmasını veya soğutulmasını sağlar. Hava sirkülasyon ve buz 
çözme sistemi, konforu ve üretkenliği artırır.

Düşük gürültü seviyesi  
Motorun arka şaside, operatörden mümkün olduğunca uzakta yer 
alması sayesinde, kabindeki gürültü minimuma indirilir ve operatör 
konforu ve performansı artırılır.

Ergonomik kumandalar   
Silindirin kumandaları kolaylıkla erişilebilirdir ve yorulmayı azaltmaya 
yardımcı olur. Ekran kolaylıkla görülebilir ve operatörün daima yola 
odaklanmasına olanak sağlar.
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Performans için Hazır
Volvo DD105 çift tamburlu silindir, yüksek performans ve verimlilik serglemek içn çeşitli 
özellikleriyle hazırdır. Yeni tambur titreşim sistemi, ofsetli direksiyon ve kayma önleme 
kontrolü, saha koşulları ne olursa olsun çok iyi bir sıkıştırma sağlayarak pürüzsüz ve tutarlı 
bir yüzey oluşturur.

Ofsetli direksiyon  
 
Ofsetli direksiyon, operatörün kaldırımları ve engelleri daha kolay 
görmesine olanak sağlayarak sıkıştırma işlemini daha güvenli, verimli 
ve kaliteli hale getirir.

Pürüssüz tamburlar 
 
Pürüzsüz ve tutarlı bir yüzey için, her tambur özel olarak işlenerek 
mükemmel birer silindir şeklinde olmaları sağlanmıştır. Hareket 
sırasında mat üzerinde iz oluşmasının önlenmesi için, kenarları pahalıdır.

Çekiş Kontrolü (ASC) (Opsiyonel)  
ASC, daima mükemmel çekiş elde edilmesini sağlar. ASC yalnızca 
dengeli bir performansı garanti etmekle kalmaz, silindirin nakliye için 
yüklenmesi ve indirilmesi sırasında da son derece önemlidir ve saha 
personelinin güvenliğini artırır, yolun zarar görmesini engeller.
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TAMBUR TİTREŞİM 
SİSTEMİ
Volvo’nun yeni eksantrik tasarımı, titreşim sisteminin ilk çalışma sırasındaki güç tüketimini %50 oranında düşürür, aynı zamanda performansını 
artırır. Bu, silindirin yüksek rakımlarda dahi daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak sağlar.
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Üstün Sıkıştırma

Maksimum yakıt verimi için, motor gücü iş 
sahasındaki gereksinimlere göre uyarlanır.

Koltuk

Mat ve tambur kenarını net bir şekilde 
görebilmek için kaydırılabilir ve döndürülebilir 
koltuk.

Üstün sıkıştırma

Volvo DD105, sektör lideri kalitede sıkıştırma 
sağlayarak pürüzsüz ve tutarlı bir yüzey 
oluşturur.

Görüş alanı

Tambur kenarlarını, su püskürtme sistemini 
ve iş sahasını net bir şekilde gösteren 
direksiz ön görüş alanı.

Mükemmel görüş alanı sunan konforlu,
 klimalı kabin, operatörün yorulmasını en 
aza indirir.
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Volvo’nun tambur titreşim sistemi, ilk çalıştırma 
sırasındaki güç tüketimini %50 oranında düşürür.

Döner kaput tasarımı, verimli kontroller 
ve bakım işlemleri için motora ve hidrolik 
bileşenlerine kolay ve tam erişim sağlar.

Sektörde öncü su deposu kapasitesine sahiptir. 
Paslanmaz, basınçlı su sistemi ön ve arka 
silindir yüzeylerine sürekli akış sağlar, asfaltın 
kalkmasını önler.

Düşük gürültü seviyesi

Konforlu ve üretken bir mesai için, kabindeki 
gürültü seviyesi en düşük seviyede tutulur.

Eco modu

Eco Modu, performansı etkilemeden 
yakıt tüketimini %30’a varan oranda 
düşürür.

Ofsetli direksiyon

Daha yüksek hassasiyet ve güvenlik için 
daha iyi görüş alanı.
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BASINÇLI SU 
SİSTEMİ
Sektörde öncü su deposu kapasitesine sahiptir. Paslanmaz, basınçlı su sistemi ön ve arka silindir yüzeylerine sürekli akış sağlar, asfaltın kalkmasını önler. 
Sprey ağızlarının her birinin arkasında bulunan ince filtreler tıkanmayı en aza indirir ve doğru pervane sprey alanı sağlar, silindir yüzeyini ideal şekilde ıslatır.
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Üretkenlik
Volvo’nun sektör lideri üçlü filtrelemeye sahip otomatik su püskürtme sistemi, değişken 
akış ile tüm tamburu eşit bir şekilde kaplar, böylece malzemenin koparılmasını önleyerek 
aksama sürelerini azaltır. Su deposunun alçak bir konumda yer alması, makinenin daha 
alçak bir ağırlık merkezine sahip olmasını sağlayarak dengesini artırır. 800 litrelik depo 
hacmi, dolum aralıklarını uzatarak çalışma süresini artırır.

Tambur görüşü 
Tambur ve püskürtme barlarına engelsiz görüş alanı, mükemmel 
konumlandırma olanağı sağlar ve su akışını takip etmeyi kolaylaştırır. 
Bu, tutarlı sonuçlar için operatörün makine üzerinde mükemmel 
kontrol sahibi olmasına yardımcı olur.

Kolay dolum
Su deposuna yer seviyesinden kolaylıkla erişilebilmesi sayesinde, 
dolum işlemi hızlı ve kolaydır ve silindirin daha uzun süre iş başında 
olmasını sağlar.

Yedek pompa 

Silindir, normal çalışma sırasında sırayla çalışan iki su pompasına sahiptir. 
Bu, bir pompanın arızalanması durumunda dahi tambur yüzeyine sürekli su 
akışı sağlanabileceği için, silindirin çalışmaya devam edebilmesine olanak 
sağlar. Çalışma süresi optimize edilir.
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Kolaylaştırılmış Bakım
Volvo DD105 çift tamburlu silindir, sektörün en güvenli ve kolay bakım erişimini sunar, 
günlük servis kontrollerinin zahmetini ortadan kaldırır. Teknisyenler, kabin kapısının 
ve kontağın yanı sıra tüm servis kapaklarına erişebilir ve işlemleri hızlandırmak ve 
kolaylaştırmak için sigortalar ve röleler birlikte gruplanmıştır. Silindirinizden maksimum 
çalışma süresi elde edin.

Güvenli giriş/çıkış 
 
İyi konumlandırılmış tırabzanlar, operatörün silindire girerken/
çıkarken daima üç noktadan temas halinde olmasını sağlayarak 
karanlıkta veya yağışlı havalarda dahi güvenliği artırır.

Volvo tek anahtar 
 
Tek bir anahtar, bir veya daha fazla Volvo silindirin tüm erişim, servis 
ve kullanımına olanak sağlayarak filo yönetimini son derece kolay 
hale getirir.

Sigortalar ve röleler  
Sigortalar ve röleler, operatör platformunun tavanında merkezi bir 
şekilde gruplanmıştır ve suya veya hasarlara karşı korunmuştur. Bu 
tasarım, makineden maksimum çalışma süresi elde etmek için rutin 
bakımı hızlandırır.

El ile servis verilebilir püskürtücüler  
Su püskürtme sistemindeki fan püskürtme nozülleri ve filtreleri, alet 
kullanılmadan hızla ve kolaylıkla temizlenebilir. Bu, bakım için gerekli 
aksama süresini en aza indirir.



SERVİS 
ERİŞİMİ
Döner kaput tasarımı, daha verimli kontroller ve bakım işlemleri için motora ve hidrolik bileşenlerine kolay ve tam erişim sağlar. Motor, radyatör, 
akü ve filtreler için günlük kontrol noktalarına yer seviyesinden engelsiz bir şekilde erişilebilmesi, zamandan tasarruf sağlar ve günlük bakım 
işlemlerinin uygun şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.
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MÜŞTERİ BAKIM 
ANLAŞMALARI
Müşteri Bakım Anlaşmaları yelpazesinde, önleyici bakım, toplam onarım ve çeşitli çalışma hizmetleri sunulur. Volvo, makine kullanımını ve durumunu 
izlemek için en yeni teknolojileri kullanarak karlılığınızı artırma önerilerinde bulunur. Müşteri Bakım Anlaşmaları ile, servis maliyetlerinizi kontrol 
altında tutabilirsiniz.
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satin alma

değİşİm İşletİm

İşinize değer katar
Bir Volvo müşterisi olmak, parmağınızın ucunda eksiksiz bir servis hizmeti olması anlamına
gelir. Volvo, size uzun süreli ortaklık teklif edebilir, hasılatınızı koruyabilir ve kendini işine
adamış çalışanlar tarafından sunulan yüksek kaliteli parçaları kullanarak eksiksiz müşteri
çözümleri sağlayabilir. Volvo, yatırımınızdan olumlu bir geri dönüş almanız için çalışmaktadır.

CareTrack 
 
CareTrack, Volvo Construction Equipment için tasarlanmış teknoloji
harikası telematiklerdir. Haberdar olun, raporları, uyarıları yakıt
durumu, makinenin yeri ve saati gibi bilgileri elde ederek servisinizi
daha etkili bir şekilde planlayabilirsiniz. Programlanmamış
kesintilerden uzak durun ve makinenizin verimli bir şekilde
çalıştırıldığını kontrol edin.

Eksiksiz Çözümler 
 
Volvo sizin için doğru çözüme sahiptir. Gelin makinenizin
kullanım ömrü boyunca tüm ihtiyaçlarınızı size sağlayalım.
İhtiyaçlarınızı dinleyerek toplam sahip olma maliyetinizi azaltabilir ve
gelirinizi koruyabiliriz.

Servis Ağı  
İhtiyaçlarınıza daha hızlı cevap vermek için, Volvo
tesislerinden bir Volvo uzmanı yolda. Volvo’nun
teknisyenlerinden, atölyelerinden ve bayilerinden oluşan geniş bir
altyapıya sahip olan servis ağı, yerel bilgiler ile küresel deneyimi bir
araya getirerek size tam destek sunar.

Orijinal Volvo Parçaları  
Bizi ön plana çıkaran, detaylara verdiğimiz önemdir. Bu
onaylanmış kavram, makinenizin geleceğinde mükemmel
bir yatırımdır. Makinenin doğru şekilde çalışması ve performansını
koruyabilmesi için her parça çok önemli olduğundan, tüm parçalar
kapsamlı testlerden geçirilmiş ve onaylanmıştır. Sadece orijinal Volvo
parçalarını kullanarak, makinenizin dünyaca ünlü Volvo kalitesini
koruduğundan emin olabilirsiniz.
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Özellikler
Makine ağırlıkları (kabin ile) 

Çalışma ağırlığı1 kg 10 500

Ön tamburdaki ağırlık kg 5 330

Arka tamburdaki ağrlık kg 5 170

Nakliye Ağırlığı2 kg 10 025

Tamburlar

Genişlik mm 1 680

Çap mm 1 220

Tambur et kalınlığı mm 22

Yüzey      Makine işleme; pahlı ve yuvarlatılmış kenarlar

Titreşim

Frekansı Hz 40 / 50

Genlik mm .86 / .45

Merkezkaç kuvveti kN 112 / 99

Tahrik

Tipi kapalı devre hidrostatik, her iki tambura paralel devre

Tambur tahriği   2 kademeli aksiyal pistonlu motor, planet dişli tahrik

Yürüme hızı yüksek km/h 11

Yürüme hızı düşük km/h 5

Tırmanma eğimi (teorik) % 38

Motor

Marka / model Volvo D3.8 , EU Stage IV 

Motor tipi 4 Silindirli, Elektronik, Turboşarjlı CAC

Nominal güç ve elde edildiği devir 2 600 d/dk’da 85 kW

Elektrik sistemi 12 V DC, 130 A alternatör

Frenler

Servis Tahrik sistemi üzerinden dinamik hidrostatik

İkincil park Her iki tambur tahriğinde yaylı, hidrostatik serbest bırakma

Su sistemi 

Tipi Basınçlı püskürtmeli tambur ıslatma sistemi, merkezi su haznesi

Pompalar  2 diyaframlı su pompası

Püskürtme Barları Tambur başına bir püskürtme barı

Nozüller Manuel servis verilebilir püskürtme nozülleri, bar başına 6

Filtreleme Dolum ağızlarında filtre sepetleri, her pompada birincil filtre, her nozülde ince filtre

Tambur sıyırıcıları Her tambur için iç ve dış üretan silecekler

Su haznesi kapasitesi l 800

Dümen

Tipi Belden kırma şasi merkezi ofsetli pivot döndürme

İç dönüş yarıçapı mm 4 600

Belden kırma açısı 35°

Salınım açısı 7.5°

Ofset mm 150

 Sıvı kapasiteleri

Yakıt deposu kapasitesi l 175

AdBlue® deposu kapasitesi l 20

Hidrolik yağı kapasitesi l 65

Ses Seviyesi 

Operatörün Kulağı. ISO 6396 standardına göre LpA dB(A) 77

Dış, ISO 6395 (2000/14/EC Direktifi) standardına göre LwA dB(A) 107

1 %50 yakıt, %50 su, 75 kg operatör dahil - 2 %50 yakıt dahil, susuz, operatörsüz
® = Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) tescilli ticari markası

BOYUTLAR

Birim mm

A Toplam uzunluk 4 650

B Tambur tabanı 3 430

C  Toplam yükseklik (kabinin üstü) 3 000

D Kaldırımdan yükseklik 750

E Tambur genişliği 1 680

F Toplam genişlik 1 845

G Yerden yükseklik 350

H Yan boşluk 82.5
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Donanımlar
STANDART DONANIM
Motor
Eco Modu
Akü ayırma şalteri
V kayış koruması

Operatör ortamı
Operatör koltugu, direksiyon ve ana kumandalar: yana kaydırmalı ve çevirmeli
+/- 90°
Tahrik kontrol kolu
Klima sistemi
Ayarlanabilir direksiyon
2 şarj soketi 12V
Entegre ROPS/FOPS
Saklama bölmeleri
Temizlemesi kolay kaymaz kabin zemini
2 bardaklık
Arkaya açılabilir yan camlar
Zamanlayıcılı koltuk kumandası
3” emniyet kemeri
Emniyet kemeri alarmı
Kabin lambası
Renkli kırılmaz cam

Titreşim ve tambur sistemi
Otomatik titreşim
Seçilebilir titreşim: ön, arka, ikisi
Her iki taraf için tambur ofset fonksiyonu
2 frekans, 2 genlik

Elektrik ve elektronik
Sürekli ıslatma sistemi su seviyesi göstergesi
Sürekli yakıt seviyesi göstergesi
Bilgi ekranı:
- Sıvı sıcaklıkları
- Motor devri
- Araç hızı”
Kabin üzerinde 4 çalışma lambası: Halojen
Römork yükleme fonksiyonu
Tepe Lambası
Acil durdurma dügmesi
Geri vites alarmı

OPTIONAL EQUIPMENT
Operator environment
Autoradio Bluetooth / USB / MP3
Compact Assist

Electrics and electronics
4 cab mounted worklights: LED
8 cab mounted worklights: LED or Halogen
4 work lights on drum edges: LED or Halogen
Asphalt temperature sensor
Anti slip control
Impact meter
Anti theft
Road light kit
Tachograph

Structure
Special paintwork

Environmental
Biodegradable hydraulic oil

Attachments
Chip spreader
Edge cutter and edge compactor

Her ürün her pazarda mevcut olmayabilir. Sürekli gelişim politikamız altında, teknik bilgilerde ve tasarımda önceden bildirmeksizin degişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.
Çizimler, makinenin standart versiyonunu göstermiyor olabilir..

VOLVO OPSİYONEL DONANIMLARI

Parça yayıcı Kayma önleme kontrolü (ASC) Kenar kesici ve kenar sıkıştırıcı

Çalışma lambaları Darbe ölçümü Blueto oth, USB, MP3 destekli radyo
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