
L350H
Volvo Tekerlekli Yükleyiciler   50,0-56,3 t   540 hp
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En iyisi  
artık daha da iyi
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Almanya’da bulunan büyük bir taş 
ocağında kullanılan L350F, yılda 1,2 
milyon kireç taşının üretilmesinde ve 
taşınmasında önemli rol oynamıştır. L350F 
yalnızca beş geçişte 60 ton yük taşıyarak son 
derece yüksek bir verimlilik oranı sunar.

“Hızlarını, çalışma sürelerini ve yakıt verimlerini çok 
beğeniyoruz.” 
Dan Johnson, William Charles Purchasing Inc 
(ABD) ekipman başkan yardımcısı

L350F modelinden daha akıllı, daha hızlı 
ve daha sağlam olan L350H, 2007 yılında 
tanıtılan öncüsünün başarısını sürdürüyor. 
En son yenilikçi teknolojilerle güncellenen 
L350H, madencilikten ve taş ocaklarından 
ağır altyapı işlerine kadar çeşitli 
uygulamaların üstesinden gelmeye hazır.

Dünya çapında L350F   
Her zaman talep gören bir makine olarak, 
700’den fazla L350F dünyanın 50 ülkesinde 
çalışıyor ve bugüne kadar 290 ila 48 000 saat 
ile toplam 6 369 606 çalışma saati kat ettiler.

Toplam sahip olma maliyetinizi azaltın   
Üretimde güvenilir ortağınız olarak Volvo, iş 
için en iyi ekipmanlarla size destek olmaya 
hazır. Makinenizin performansını artırmak için 
tasarlanmış kapsamlı bir ataşman portföyü 
ve kazancınızı artıracak çeşitli hizmetlerle, 
ihtiyaçlarınıza en uygun paketi hazırlamanıza 
yardım edeceğiz.

L350F  
iş başında
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Üretkenliğinizi %5’e 
varan oranda artırın.
Üretkenliğinizi %5’e kadar artırın. Yeni nesil yüke duyarlı hidrolik sistemi, ataşman duyarlılığını artırmak ve bom kaldırma ve indirme hızını 
geliştirerek döngü sürelerini kısaltmak için tasarlanmıştır.



5

Daha güçlü ve daha akıllı
Üretkenliğe odaklı akıllı L350H, en yeni Volvo teknolojilerini güç ve konfor ile bir araya 
getirir. En üst seviyede performans için, çeşitli özel yapım Volvo ataşmanları arasından 
seçiminizi yapın. 

Kolay kullanım   
İhtiyaç duyduğunuz duyarlılığa göre yumuşak, normal ve aktif 
olmak üzere üç hidrolik modu arasından seçim yaparak makinenizi 
özelleştirin. Operatörün yorulmasını geciktirmek ve üretkenliği 
artırmak için, Konfor Sürüş Kontrolü makineyi küçük bir kol ile 
yönlendirmenize olanak sağlar. Özellikle yüksek tempolu kamyon 
yükleme operasyonlarında çok etkilidir.

Performans için tasarlandı   
Volvo tarafından özel olarak geliştirilen ve birçok zorlu uygulamada hidrolik sistemi ile uyum içinde çalışan güç aktarma organları sayesinde 
eşsiz bir performans seviyesi elde edin. Güç ile kontrol arasındaki mükemmel kombinasyonu sunan L350H, üretkenliği artırmak için tasarlandı.

Uyumlu ve bağlantılı   
Blok, kütük ve cüruf taşıma gibi işler için özel olarak üretilmiş 
ataşmanlarımızla, L350H modelinizden en fazlasını çıkarın. Bağlantı 
kolu geometrisi ve koparma ve kaldırma kuvvetleri dahil olmak üzere 
makinenizin parametrelerine boyut ve tasarım açısından ideal uyumlu 
ataşmanlarla tek ve güvenilir bir ünite oluşturun.
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Güç yukarı, yakıt tüketimi aşağı
Verimlilik için tasarlanan L350H, güçlü bir Volvo motoruna ve yeni nesil bir hidrolik 
sistemine sahiptir. Akıllı makine denetimi ve operatör eğitimleri ile döngü sürelerini kısaltın 
ve yakıt tüketimini düşürün.

Verimlilik için eğitim   
Tekerlekli yükleyicinizi kullanmanın en verimli yolunu öğrenerek 
üretkenliği artırın ve yakıt tüketimini azaltın. Volvo, sektördeki en iyi 
uygulamaları kapsayan bir operatör eğitimi sunar.

Daha kolay makine denetimi   
Volvo’nun en son teknoloji ürünü telematik sistemi olan CareTrack 
ile plansız aksamaların önüne geçin ve makinenin verimlilikle 
çalıştığından emin olun. Yakıt durumu, makine konumu ve çalışma 
süresi gibi bilgilerin daima elinizin altında olması sayesinde 
üretkenliğinizi artırırken paradan tasarruf edebilirsiniz.

Yakıt Raporu   
Sektörün bir numaralı operasyonel maliyet faktörünü azaltmanıza 
yardımcı olmak için tasarlanmış Yakıt Raporu ile herhangi bir 
verimsizliği belirleyin. Ayrıntılı makine verileri ile, Yakıt Raporu makine 
sorunlarını tersine çevirmek ve yakıt verimliliğini artırmak için düzeltici 
önlemlerin alınmasını destekler.

Eko pedal    
Eko pedal ile makinenizin yıpranmasını geciktirin ve yakıt verimliliğini 
geliştirin. Eşsiz Volvo tasarımıyla eko pedal, gaz pedalının aşırı 
kullanımına karşı mekanik bir geri itme kuvveti uygulayarak ekonomik 
çalışmayı teşvik eder.
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%20’ye varan oranda 
daha iyi yakıt verimi
Yeniden tasarlanan ve doldurulması daha kolay olan kepçeler sayesinde daha az yakıtla daha çok iş çıkarın. İndirme ve boşaltma işlemleri 
sırasında hidrolik akışını azaltarak hidrolik pompası gücünü diğer fonksiyonlar için muhafaza edin. Düşük devirde yüksek tork üreten D16 
motora sahip olan L350H, uzun bekleme sürelerinde devreye giren otomatik motor durdurma seçeneği ile de donatılabilir.

L350F iş başında   
İngiltere’de bir taş ocağı, Volvo L350F modelini kullanarak yılda 500 000 tondan fazla kireç taşı taşıdı. İki eski makinenin yerini 

alan L350F modelinin tercih edilmesinde mükemmel yakıt tasarrufu ve üstün performansı etkili olmuştur.
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İşe  
hazır
Çeşitli özel yapım ataşmanlar sayesinde zorlu uygulamalarda makinenizin tüm potansiyelini açığa çıkarın. İhtiyacınıza özel bir ataşman da 
yaptırabilirsiniz; yerel bayinizle görüşmeniz yeterli! 

L350F iş başında   
Finlandiya’daki en büyük kereste üretim alanlarından birinde kullanılan L350F tekerlekli yükleyiciler, günde 100 römorktan fazla keresteyi işlemek 

amacıyla kullanılmıştır. Hızlı ve kolay kereste yükleme işlemleri için kepçe ve çeneli kepçe içeren bu makineler günde 24 saat genellikle -30°C’nin 
altında bir sıcaklıkta kullanıldı.
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Zorlu üretim ortamları için

Tüm gün çalışan L350H, yüz yükleme, ağır blok taşıma ve kereste yükleme gibi 
uygulamalarla ekstrem ortam koşullarında testlere tabi tutuldu. L350H, yüksek güvenilirlik 
ve çalışma güvenliği sağlayan çeşitli Volvo ataşmanları ile donatılabilir.

Yüz yükleme ve tünel açma   
Daha kolay doldurma ve %15’e kadar daha fazla üretkenlik için, 
yeni Volvo kaya kepçesi* daha uzun bir tabana ve optimize edilmiş 
bir yarıçapa sahiptir. L350H, tünel uygulamaları için yandan 
boşaltmalı bir kaya kepçesi ile donatılabilir. Üretkenliğinizi artırmak 
için, uzun bom konfigürasyonu 65 tonluk bir kamyonu altı hamlede 
yüklemenize olanak sağlar.

L350H blok taşımada   
Blok taşıma uygulamalarında yüksek kaldırma kuvveti ve maksimum stabilite için, standart veya ağır hizmet tipi olmak üzere iki kit versiyonu, 
ayrıca blok çatalları, kırıcı dişleri ve tırmık gibi çeşitli sağlam Volvo ataşmanları arasından seçim yapın.

Yeniden işleme   
Yeni 10,7 m³ Volvo Yeniden İşleme Kepçesi ile üretkenliğinizi %5’e 
varan oranda artırın. Yeni içbükey yan duvarlar ve daha iyi bir dökülme 
koruması, yeniden tasarlanmış kepçenin doldurulmasını kolaylaştırır 
ve dökülmeyi azaltır. Üretkenliği artırmak ve şokları sönümlemek için, 
seçilen vitese veya hıza göre otomatik olarak devreye giren Bom 
Süspansiyon Sistemini seçin.
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Harekete hazır

• Yeni nesil yüke duyarlı hidrolik sistemi 
• Konfor Sürüş Kontrolü 
• Üç hidrolik modu seçeneği 
• Uyumlu Volvo ataşmanları

Üretkenliğinizi %5’e varan oranda artırın.

• Her bir pimde çift sızdırmazlık mekanizmalı Z bar 
kaldırma kolu 
• Güçlü şasi ve orta menteşe

Dayanıklı tasarım 

• Yeniden tasarlanmış kaya kepçesi 
— %15’e kadar daha fazla üretkenlik 
• Yeni yeniden işleme kepçesi  
— %5’e kadar daha fazla üretkenlik 
• Blok taşıma ataşmanları 
• Özel yapım ataşmanlar

İşe hazır

• Orijinal Volvo Parçaları 
• CareTrack 
• Proaktif İzleme 
• Yakıt Raporu

Volvo Hizmetleri

• Bakım gerektirmeyen arka aks mafsalları 
• Yeniden tasarlanmış motor yan kaput panelleri 
• Makineyi çevreleyen yürüme platformları

Kolaylaştırılmış bakım
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• Daha kolay doldurulabilen yeniden tasarlanmış kepçeler 
• Hidrolik pompası gücü koruma 
• Opsiyonel otomatik durdurma fonksiyonu ile güçlü D16 motor 
• Eko pedal

%20’ye varan oranda daha iyi yakıt verimi

• Kolay kabin erişimi  
• Uzaktan kapı açma sistemi 
• Yeni ayarlanabilir koltuk 
• Güncellenmiş İnsan-Makine Arayüzü

Operatörün seçimi

• Turuncu küpeşteler ve 
basamaklar 
• Yeni dikiz aynaları 
• Arka görüş kamerası

Tamamen güvende
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Dayanıklı  
tasarım
Dayanıklılık gözetilerek tasarlanan L350H, sağlam bileşenler ve güçlü bir şasi yapısı ile üretilmiştir. Orta menteşe, zorlu uygulamalarda 
dayanıklılık sunar ve özel olarak tasarlanmış Z bar kaldırma kolu, kesintisiz çalışma ve daha uzun makine ömrü için her bir pimde çift 
sızdırmazlık mekanizmasına sahiptir.

L350F iş başında   
Türkiye’de bulunan bir mermer ocağında kullanılan 34 Volvo makinesi filosunun bir parçası olan L350F, dayanıklı bileşenleri ve kolay servis imkanı sayesinde 

ekibe mükemmel bir katkı sağladığını kanıtlamıştır. Makine sahibi, yüksek darbe düzeylerinde ve zorlu koşullarda L350F modeline olan güveni sayesinde 
yılda 170 000 ton mermer üretmiştir.
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Kanıtlanmış performans
Zorlu uygulamalarda dayanıklılık sunan L350H modeli, uzun ömürlüdür. Servis işlemlerinin 
basitliği ve proaktif bayi desteği, ayrıca esnek bakım ve onarım planları ile makinenizin 
ömrünü koruyun.

Aksama sürelerini en aza indirin   
Tam yüzer şaftlara sahip ağır hizmet tipi akslar, planet göbek redüktör 
mekanizması ve bakım gerektirmeyen arka aks mafsal yatakları 
sayesinde aksama sürelerini en aza indirin ve bileşen ömrünü artırın.

Kolaylaştırılmış bakım   
Gelişmiş servis olanakları sayesinde makinenizi daima çalışır 
durumda koruyun. Yan kaput panelleri sayesinde günlük rutin 
kontroller daha kolaydır ve makineyi çevreleyen yürüme platformu 
sayesinde önemli bakım noktalarına güvenle erişilebilir.

Proaktif İzleme   
Proaktif İzleme ile makineniz daima harekette. Volvo, kendi Çalışma 
Süresi Merkezinden makine sağlığını uzaktan takip edebilir ve 
potansiyel arızaları daha meydana gelmeden fark etmenize yardımcı 
olabilir. Bu, çalışmaya odaklanmak için daha fazla zaman sağlayarak 
plansız aksamaları azaltmanıza ve onarım maliyetlerini en aza 
indirmenize yardımcı olur.

Size destek için hazır   
Her biri Volvo garantisi ile desteklenen Orijinal Volvo Parçaları ile 
üretkenliğinizi ve çalışma zamanınızı koruyun. Esnek bakım ve onarım 
planları ile çalışma programınızı izlemenize yardımcı olmaya hazırız.
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Standardı belirliyor
Müşteri ile birlikte müşteri için üretilen L350H, operasyon deneyiminizi zenginleştirecek 
birçok yeni özellik içerir. Üretim ortağınız olarak, yakıt tüketimini azaltarak veya çeşitli ürün 
ve hizmetlerle destek sunarak olsun, işletmenizi daha kazançlı hale getirmenize yardımcı 
olacağız. 

Tamamen güvende   
Görüş olanaklarını iyileştirmek için, L350H Volvo kabini bir arka 
görüş kamerasına ve yeni dikiz aynalarına sahiptir. Operatörlerin 
ve bakım personelinin dikkatini çekmek için makineye turuncu 
küpeşteler ve basamaklar da eklenmiştir.

Volvo Hizmetleri   
İşletmenizin sorunsuz çalışmaya devam etmesi için, Volvo tüm makineleri için akıllı mühendisliğe yatırım yapıyor. Ama hepsi bu değil. 
Ortağınız olarak, ekipmanlarınızın kullanımı, bakımı, ödeme olanakları ve hatta satış fırsatları hakkında size destek sunuyoruz. Ürün ve hizmet 
portföyümüz, makinenizin performansını tamamlamak ve kazancınızı artırmak için tasarlanmıştır.

Çevreye duyarlı   
Yenilenebilir yakıtlara geçerek karbon izinizi küçültün ve yakıt 
emisyonlarını %30 ila %90 oranında azaltın. Çevreye duyarlılıkla 
Volvo, en son tekerlekli yükleyicisini HVO alternatif yakıt ile uyumlu 
şekilde tasarlamıştır.
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Operatörün  
seçimi
Piyasadaki en iyi kabinin konforu ile çalışın. Volvo kabini, yeni ayarlanabilir bir koltuğu ve tüm H serisi Volvo tekerlekli yükleyicilerde standart bir 
donanım olan güncellenmiş bir İnsan-Makine Arayüzünü içerir. Basamaklar sayesinde kabine güvenle ve zahmetsizce erişin, uzaktan kumanda 
sayesinde kapıyı kolaylıkla açın.

“Her gün 10 saat boyunca kaya taşıyorum, bu yüzden Volvo tekerlekli yükleyicinin konforunu beğeniyorum. Sırtım ağrımıyor ve makineyi 
kumanda kolları ile yönlendirmek çok kolay. Onunla çalışmak gerçekten keyifli. 23 tondan ağır bloklar taşıyoruz ve gücü hissediyoruz.”  

David Porter, yükleyici operatörü, Colorado Taş Ocakları (ABD)
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Detaylarıyla Volvo L350H
Motor

Motor: V-ACT Stage III A/Tier 3, 16 litre, sıralı 6 silindirli ve turboşarjlı, hava-
hava ara soğutuculu dizel motor, çift külbütör ve dahili egzoz gazı sirkülasyonu 
(I-EGR). Tek parçalı silindir kapağı ve silindir başına dört valf ile üstten tek 
eksantrik mili. Motorda ıslak, değiştirilebilir silindir gömlekleri ve değiştirilebilir 
supap kılavuzları ile supap yuvaları bulunmaktadır. Mekanik tahrikli, elektronik 
kontrollü birim enjektörleri. Gaz uygulaması, gaz pedalından elektrikle aktarılır.  
Hava temizleme: Üç aşamalı siklon ön temizleyici — birincil filtre — ikincil filtre.  
Soğutma sistemi: Hidrostatik, elektronik kontrollü fan ve havadan havaya tipte 
ara soğutucu.

Motor Volvo D16E

Maksimum güç d/dk 1 700

SAE J1995 brüt kW 397

hp 540

ISO 9249, SAE J1349 net kW 394

hp 536

Maksimum tork d/dk 1 400

SAE J1995 brüt Nm 2 550

ISO 9249, SAE J1349 net Nm 2 532

Ekonomik çalışma aralığı d/dk 1 000 - 1 500

Motor hacmi l 16.1

Güç aktarma organları

Tork konvertörü: 3 elemanlı, 1 aşamalı, 1 fazlı kilitleme fonksiyonuna sahip ve 
serbest tekerlek statörlü tork konvertörü.  
Şanzıman: Tamamen elektronik modülasyonlu planet tipi Power Shift şanzıman 
4 ileri ve geri vites geçişlerini kontrol eder. Şanzıman: Volvo Otomatik Power 
Shift (APS) vites değiştirme sistemi, tam otomatik 1-4 değiştirme (3-4’te 
kilitleme) ve OTOMATİK modu dahil olmak üzere 4 farklı vites değiştirme 
programlı mod seçici.  
Akslar: Planet tipte ağır yük göbek redüksiyonlu tam yüzer aks milleri. Ön aks 
sabit ve arka aks salınımlıdır.  
Opsiyonel: Ön ve arka aksta Sınırlı Kaymalı diferansiyeller

Şanzıman Volvo HTE 400

Tork çoğaltma, bayılma oranı 2,65

Maksimum hız, ileri/geri

1. vites km/h 6,8/7,5

2. vites km/h 12,1 / 13,2

3. vites km/h 21 / 22,9

4. vites km/h 35,7 / 38,2

Ölçülen lastikler 35/65 R33 L4

Ön aks/arka aks Volvo AHW 90/
AHW 90

Arka aks salınımı ± ° 12

Yerden yükseklik mm 550

salınım ° 12

Elektrik sistemi

Merkezi uyarı sistemi:  
Merkezi uyarı sistemi ve uyarı sesi içeren Contronics elektrik sistemi, şu 
fonksiyonları gerçekleştirir:- Büyük motor arızası - Düşük direksiyon sistemi 
basıncı - Aşırı devir uyarı motoru - İletişim kesintisi (bilgisayar arızası) 
Aşağıdaki fonksiyonlar için vites seçiliyken merkezi uyarı lambası ve uyarı sesi: 
- Düşük motor yağı basıncı - Yüksek motor yağı sıcaklığı - Yüksek şarj havası 
sıcaklığı - Düşük soğutma suyu seviyesi - Yüksek soğutma suyu sıcaklığı - 
Yüksek motor bloğu basıncı - Düşük şanzıman yağı basıncı - Yüksek şanzıman 
yağı sıcaklığı - Düşük fren basıncı - Park freni devrede - Fren şarj arızası - 
Düşük hidrolik yağı seviyesi - Yüksek hidrolik yağı sıcaklığı - Seçili viteste aşırı 
devir - Ön ve arka aks yüksek fren soğutma yağı sıcaklığı.

Voltaj V 24

Aküler V 2 x 12

Akü kapasitesi Ah 2x170

Soğuk marş kapasitesi, yaklaşık A 1 000

Alternatör sınıfı W/A 2 280/80

Marş motoru çıkışı kW 7

Direksiyon Sistemi

Direksiyon sistemi: Akümülatör sistemi ve basınçsız tank içeren yük algılamalı 
hidrostatik mafsallı direksiyon.  
Sistem beslemesi: Direksiyon sistemi, değişken deplasmanlı yüke duyarlı aksiyal 
pompadan öncelikli olarak beslenir.  
CDC: Kapalı merkezi hidrostatik yedeği ve darbe sonu sönümleme içeren hıza 
duyarlı elektro-hidrolik direksiyon sistemi.

Direksiyon silindirleri 2

Silindir çapı mm 110

Kol çapı mm 70

Strok mm 586

Çalışma basıncı MPa 26

Maksimum akış l/dk 340

Maksimum artikülasyon ± ° 37

Dolum Kapasiteleri

Servis erişimi: Gaz süspansiyonlu, geniş, kolay açılır bakım kapakları. Dışarı 
çevrilebilen radyatör ızgarası. Hidrolik filtreler ve aksam havalandırma filtreleri, 
daha uzun servis aralıkları sağlar. Sorun giderme işlemlerini kolaylaştırmak için 
verileri izleme, kaydetme ve inceleme imkanı.

Yakıt deposu l 581

Motor soğutma suyu l 68

Hidrolik yağ deposu l 365

Şanzıman yağı l 79

Motor yağı l 55

Aks yağı ön l 155

Aks yağı arka l 155

lbf ft

     d/dk

TorkGüç

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

15 20 25 30 35 r/s

Ekonomik çalışma aralığıcv

1900

1800

1700

1600

1500

2000

1400

2600

2400

2200

2000

NmkW

400

380

360

340

320

300

280

260

550

500

450

400

350
Güç
Tork
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Fren sistemi

Servis freni: Servis frenleri, azot şarjlı akümülatörlere ve otomatik boşluk 
ayarlayıcılara sahip, çift devreli, tamamı hidrolik çok diskli frenlerdir. Her 
tekerlekte dıştan monte edilmiş, yağ soğutmalı, ıslak disk frenleri bulunur. Fren 
anında şanzıman ayırma, önceden Contronics sisteminden seçilebilir.  
Park freni: Şanzıman muhafazasında ıslak çok diskli tip. Gösterge paneli 
üzerindeki bir düğme ile yay yüklü, elektro-hidrolik olarak devre dışı bırakma 
özelliği. Anahtar kapatıldığında otomatik olarak uygulanır.  
İkincil fren: Çift devreli aks sistemi. Servis fren pedalı ile harekete geçer. Düşük 
basınç alarmı. Ölü motor frenleme özelliği, üç adet azot yüklü akümülatör 
tarafından sağlanır.  
Standart: Fren sistemi ISO 3450:1996 şartlarına uygundur.

Ön/arka tekerlek başına fren diski sayısı 11/11

Akümülatörler l 8x1

Park freni için akümülatörler l 1x0,5

Hidrolik sistemi

Sistem beslemesi: İki adet yüke duyarlı değişken deplasmanlı aksiyal pistonlu 
pompa. Direksiyon işlevi, pompaların birinden daima önceliğe sahiptir. Valfler: 
Çift yönlü 2 makaralı valf. Ana valf, elektrikli bir pilot tarafından kontrol edilir.  
Kaldırma fonksiyonu: Valf, dört konuma sahiptir; kaldırma, tutma, alçaltma 
ve yüzdürme konumu. İndüktif/manyetik otomatik bom açılıp kapatılabilir ve 
maksimum erişim ile tam kaldırma yüksekliği arasındaki herhangi bir konuma 
ayarlanabilir.  
Eğme fonksiyonu: Valf üç işleve sahiptir; geri toplama, tutma ve boşaltma. 
İndüktif/manyetik otomatik kepçe konumlandırıcı açılıp kapatılabilir.  
Silindirler: Tüm fonksiyonlar için çift etkili silindirler.  
Filtre: 20 mikron (mutlak) filtre kartuşu aracılığıyla tam akışlı filtreleme.  
Hidrolik yağı soğutucu: Radyatör üzerine hava soğutmalı yağ soğutucu monte 
edilmiştir.

Çalışma basıncı maksimum, çalışma hidrolik 
sistemi için pompa 1 MPa 25

Akış l/dk 256

@ MPa 10

motor devri d/dk 1 800

Çalışma basıncı maksimum, direksiyon, fren, 
pilot ve çalışma hidrolik sistemi için pompa 2 MPa 26

Akış l/dk 354

@ MPa 10

motor devri d/dk 1 800

Çalışma basıncı maksimum, fren ve soğutucu 
fan sistemi için pompa 3 MPa 26

Akış l/dk 84

@ MPa 10

motor devri d/dk 1 800

Döngü süreleri

Kaldırma s 8

Devirme s 1,9

İndirme, boş s 4,7

Toplam döngü süresi s 14,6

ISO 14397 ve SAE J818 doğrultusunda yük ile kaldırma ve devirme döngü 
süreleri

Kabin

Göstergeler: Önemli tüm bilgiler operatörün görüş alanında merkezi olarak 
konumlandırılmıştır. Contronic denetleme sistemi için ekran.  
Isıtıcı ve buz çözücü: Filtrelenmiş temiz havalı ısıtma bobini, otomatik fan ve 
manuel olarak seçilebilen 11 adım, tüm pencere alanları için buz çözücü fanlar.  
Operatör koltuğu: Ayarlanabilir süspansiyon ve toplanabilen emniyet kemeri 
ile operatör koltuğu. Koltuk arka duvar ile zeminde yer alan destekler üzerine 
monte edilmiştir. Toplanabilen emniyet kemerinden meydana gelen kuvvetler, 
koltuk kızakları tarafından emilir.  
Standart: Kabin ROPS (ISO 3471, SAE J1040), FOPS (ISO 3449) uyarınca 
test edilmiş ve onaylanmıştır. Kabin ISO 6055 (“Operatör Yukarıdan Koruma 
— Endüstriyel kamyonlar”) ve SAE J386 (“Operatör Güvenlik Sistemi”) 
gereksinimlerini karşılar. 
Bu makineye klima sistemi eklendiğinde, R134a soğutucu akışkan kullanılır. 
R134a florlu sera gazı içerir, Küresel Isınma Potansiyeli 1,430 t CO2 eşdeğeri

Acil durum çıkışı: Pencereyi kırmak için acil durum çekicini kullanın

Havalandırma m³/dk 9

Isıtma kapasitesi kW 13

Klima kW 8

Kaldırma Kolu Sistemi

Yüksek koparma kuvvetleriyle Z bar bağlantı sistemi. Kaldırma kolları, yüksek 
dirençli çelik dökme çapraz tüplü tek levhadan oluşmaktadır. Tek dirsekli mafsal 
ve kepçe bağlantısı, nodüler dökme demirdir.

Kaldırma silindirleri 2

Silindir çapı mm 200

Piston çubuğu çapı mm 110

Strok mm 1 264

Devirme silindiri 1

Silindir çapı mm 260

Piston çubuğu çapı mm 120

Strok mm 728

Ses Seviyesi

ISO 6396/SAE J2105 doğrultusunda kabin içi ses seviyesi

LpA dB(A) 72

ISO 6395/SAE J2104 doğrultusunda dış ses seviyesi

LwA dB(A) 111
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L350H
L   

K

J

E

G

H

U

T

N
M

A

F

B

C

D

F2

F1 R1

R

P

O

Z

S

a3

a2

a4

a1

YX

V

Teknik özellikler
Lastikler: 875/65 R33** RL-5K L5 Goodyear

Standart bom Uzun bom

B mm 9 130 9 556

C mm 4 300 –

D mm 540 –

F mm 4 170 –

F1 mm 3 990 –

F2 mm 3 450 –

G mm 2 134 –

J mm 4 910 5 382

K mm 5 330 5 798

O ° 60 58

Pmaks ° 45 –

R ° 44 45

R1* ° 48 50

S ° 66 72

T mm 138 143

U mm 614 739

V mm 3 970 –

X mm 2 720 –

Y mm 3 625 –

Z mm 4 462 4 880

a2 mm 8 238 –

a3 mm 4 613 –

a4 ±° 37 –

*Taşıma pozisyonu SAE 
Geçerli olan yerlerde teknik özellikler ve boyutlar, 
ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 
14397 ve SAE J818 standartlarına uygundur. 

Kepçe Seçim Tablosu

Taşınan hacim, kepçe dolumuna bağlı olarak değişir ve genellikle kepçenin 
ISO/SAE hacminden daha büyüktür. Tabloda, malzeme yoğunluğuna göre 
ideal kepçe seçimi gösterilmektedir.

Malzeme Kepçe dolumu, %
Malzeme yoğunluğu,  

t/m³

Toprak 110-115 1,4-1,6

Kil 110-120 1,4-1,6

Kum 100-110 1,6-1,9

Çakıl 100-110 1,7-1,9

Kaya 75-100 1,5-1,9

Kaya kepçelerinin boyutları, malzeme yoğunluğu yerine en uygun penetrasyon 
ve doldurma kapasitesi için optimize edilmiştir.

Yardımcı Çalışma Verileri

Lastikler  üzerinde 
genişlik

Yerden yükseklik Çalışma ağırlığı 
Sabit devirme yükü, tam dönüş

Standart bom Uzun bom

mm mm kg kg kg

36/65 R33 XTXL L4 Michelin 10 -20 -1 140 -1 030 -910

35/65 R33 XLD D2 L5 Michelin 10 -20 -440 -580 -510

35/65 R33 X-Mine D2 L5 Michelin 20 -20 260 -50 -40

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Malzeme yoğunluğu (t/m3)

KEPÇELERİ

8.8 m3 STE P  T SEG

9.4 m3 STE P BOE

10.7 m3 STE P BOE

7.7 m3 SPN P  T SEG

6.9 m3 STE RO P  T SEG

12.7 m3 LM P

Yeniden taşıma

Genel amaç

Taş

Kepçe dolumu

L350H

7.3 m3 STE P BOE

7.7 m3 STE P  T SEG

8.4 m3 STE P BOE

İlave

Kepçe dolum katsayısını anlama

Kepçe dolumu
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L350H

Standart bom Yeniden işleme Genel amaçlı Kaya
Hafif 

malzeme

Lastikler 875/65 R33 RL5K L5 
Pimli kepçeler

8,8 m³ STE 
P BOE

9,4 m³ STE 
P BOE

10,7 m³ STE 
P BOE

7,3 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ STE 
P T SEG

8,4 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ SPN 
P T SEG

6,9 m³ STE 
P T SEG

12,7 m³ 
LM P

Hacim, yığma ISO/SAE m3 8,8 9,4 10,7 7,3 7,7 8,4 7,7 6,9 12,7

%110 dolum faktöründe 
hacim m3 9,7 10,3 11,8 8,0 8,5 9,2 8,5 7,6 14,0

mT1

Statik emniyet yükü, düz 
makine kg 37 380 37 390 36 790 39 060 38 570 38 520 37 470 38 830 37 500

mT2

Statik devirme yükü, 35°. 
Dönüş kg 33 180 33 200 32 620 34 820 34 340 34 300 33 270 34 600 33 290

mT3

Tam dönüşte statik 
devirme yükü kg 32 700 32 720 32 140 34 340 33 860 33 820 32 790 34 120 32 820

FBr Koparma kuvveti kN 391 378 352 449 434 416 342 450 376

A Toplam uzunluk mm 11 430 11 180 11 330 10 850 11 220 10 990 11 700 11 160 11 170

E Kazma derinliği, maks. 
boşaltma (S) mm 1 980 1 770 1 900 1 490 1 810 1 610 2 220 1 750 1 770

H*) Boşaltma yüksekliği mm 3 470 3 640 3 540 3 860 3 610 3 770 3 300 3 650 3 630

L Toplam çalışma yüksekliği mm 7 300 7 380 7 540 7 110 7 170 7 270 7 400 7 300 7 680

M*) Boşaltma erişimi mm 2 030 1 870 1 980 1 650 1 890 1 750 2 250 1 850 1 880

N*) 45 derece boşaltmada 
erim, poz. G mm 2 840 2 740 2 810 2 570 2 740 2 650 2 990 2 720 2 700

V Kepçe genişliği mm 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 4 110 3 970 4 500

a1 Dış açıklık dairesi (çap) mm 18 530 18 390 18 480 18 210 18 420 18 290 18 800 18 370 18 860

Yüksüz çalışma ağırlığı kg 51 460 51 410 51 730 50 720 51 040 51 010 51 690 50 930 51 890

*) Kepçe dişlerine ya da cıvatalı kenara kadar ölçülmüştür. Kepçe kenarı boşaltma yüksekliği. 
Not: Yalnızca orijinal Volvo ataşmanları için geçerlidir. 45° boşaltma açısında ölçülmüştür. (Kürek burunlu kepçe 42°.)

L350H

Uzun bom Yeniden işleme Genel amaçlı Kaya
Hafif 

malzeme

Lastikler 875/65 R33 RL5K L5 
Pimli kepçeler

8,8 m³ STE 
P BOE

9,4 m³ STE 
P BOE

10,7 m³ STE 
P BOE

7,3 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ STE 
P T SEG

8,4 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ SPN 
P T SEG

6,9 m³ STE 
P T SEG

12,7 m³ 
LM P

Hacim, yığma ISO/SAE m3 8,8 9,4 10,7 7,3 7,7 8,4 7,7 6,9 12,7

%110 dolum faktöründe 
hacim m3 9,7 10,3 11,8 8,0 8,5 9,2 8,5 7,6 14,0

mT1

Statik emniyet yükü, düz 
makine kg 35 250 35 270 34 710 36 790 36 320 36 290 35 280 36 560 37 500

mT2

Statik devirme yükü, 35°. 
Dönüş kg 31 160 31 190 30 650 32 670 32 210 32 190 31 200 32 450 33 290

mT3

Tam dönüşte statik 
devirme yükü kg 30 700 30 730 30 190 32 200 31 740 31 720 30 740 31 980 32 820

FBr Koparma kuvveti kN 355 344 320 408 395 377 311 409 376

A Toplam uzunluk mm 11 840 11 590 11 740 11 260 11 630 11 400 12 110 11 570 11 170

E Kazma derinliği, maks. 
boşaltma (S) mm 2 060 1 830 1 970 1 540 1 870 1 670 2 310 1 820 1 770

H*) Boşaltma yüksekliği mm 3 950 4 120 4 010 4 340 4 080 4 240 3 770 4 120 3 630

L Toplam çalışma yüksekliği mm 7 780 7 850 8 020 7 580 7 640 7 750 7 870 7 770 7 680

M*) Boşaltma erişimi mm 2 040 1 880 1 980 1 660 1 900 1 750 2 250 1 860 1 880

N*) 45 derece boşaltmada 
erim, poz. G mm 3 200 3 090 3 170 2 930 3 100 3 000 3 350 3 070 2 700

V Kepçe genişliği mm 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 4 110 3 970 4 500

a1 Dış açıklık dairesi (çap) mm 18 880 18 730 18 820 18 550 18 760 18 630 19 160 18 720 18 860

Yüksüz çalışma ağırlığı kg 53 100 53 040 53 360 52 350 52 670 52 640 53 330 52 560 51 890

*) Kepçe dişlerine ya da cıvatalı kenara kadar ölçülmüştür. Kepçe kenarı boşaltma yüksekliği. 
Not: Yalnızca orijinal Volvo ataşmanları için geçerlidir. 45° boşaltma açısında ölçülmüştür. (Kürek burunlu kepçe 42°.)
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Donanım
STANDART DONANIMLAR

Motor

Üç kademeli hava temizleyici, ön temizleyici, birincil ve ikincil filtre

Soğutma suyu seviyesi için gösterge camı

Emilen hava ön ısıtma

Su tutuculu yakıt ön filtresi

Yakıt filtresi

Yağ karteri havalandırması yağ tutucusu

Güç aktarma organları

Operatör denetimli şanzıman ayırma özellikli Otomatik Power Shift (APS)

fren ve mod seçici AUTO modundayken

Tam otomatik vites değiştirme, 1-4

PWM kontrollü vites değiştirme

Kilitlemeli tork konvertörü.

Otomatik Kilitlemeli vites değiştirme, 3-4 (vites kolu 4’te) ve 2 (vites kolu 2’de)

Hidrolik kol konsolunda ileri ve geri geçiş

Şanzıman yağı seviyesi için gösterge camı

Elektrik sistemi

24 V, opsiyonel aksesuarlar için kablo hazırlığı

Alternatör 24 V/80 A

Çıkarılabilir anahtarlı akü ayırma anahtarı

Yakıt göstergesi

Çalışma süresi sayacı

Elektrikli korna

Gösterge tablosu:

Yakıt seviyesi

Şanzıman sıcaklığı

Soğutma suyu sıcaklığı

Gösterge aydınlatması

Aydınlatma:

- Uzun ve kısa huzme ile çift halojen farlar

- Park lambaları

- Çift fren lambaları ve arka lambalar

- Dörtlü flaşör fonksiyonlu sinyal lambaları

- Ön çalışma lambası, kabin üzerinde, 2 halojen lamba, std

- Arka çalışma lambası, ızgara üzerinde, 4 halojen lamba, std

STANDART DONANIMLAR

Contronic denetleme sistemi

Makine verilerinin izlenmesi ve kaydedilmesi

Contronic ekranı

Yakıt tüketimi

Ortam sıcaklığı

Saat

Fren testi

Uyarı ve gösterge lambaları için test fonksiyonu

Uyarı ve gösterge lambaları:

Akü şarjı

Park freni

Uyarı ve ekran mesajı:

- Motor soğutma suyu sıcaklığı

- Şarj havası sıcaklığı

- Motor yağı sıcaklığı

- Motor yağı basıncı

- Şanzıman yağı sıcaklığı

- Şanzıman yağı basıncı

- Hidrolik yağı sıcaklığı

- Fren basıncı

- Park freni devrede

- Park freni DEVRE DIŞI

- Fren şarjı

- Yön değişiminde aşırı hız

- Aks yağı sıcaklığı

- Direksiyon basıncı

- Motor bloğu basıncı

Seviye uyarıları:

- Düşük yakıt seviyesi

- Motor yağı seviyesi

- Motor soğutma suyu seviyesi

- Şanzıman yağı seviyesi

- Hidrolik yağı seviyesi

- Yıkama suyu seviyesi

Arıza durumunda motor torkunu azaltma:

- Yüksek motor soğutma suyu sıcaklığı

- Yüksek motor yağı sıcaklığı

- Düşük motor yağı basıncı

- Yüksek motor bloğu basıncı

- Yüksek şarj havası sıcaklığı

Arıza durumunda motoru rölantiye düşürme fonksiyonu:

- Yüksek şanzıman yağı sıcaklığı

- Şanzıman kavramalarında kayma

Arka plan aydınlatmalı tuş takımı

Vites seçildiğinde kalkış kilidi
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STANDART DONANIMLAR

Hidrolik sistemi

Ana valf, elektrik pilotlu çift etkili 2 makaralı

Değişken deplasmanlı aksiyal pistonlu pompalar (3):

Direksiyon sistemi, çalışma hidroliği

Çalışma hidroliği, frenler

Soğutma fanı, frenler

Elektro-hidrolik servo kontrol

Elektrikli kol kilidi

Bom tetikleyici, otomatik, kabinden ayarlanabilir

Kazıya dönüş, otomatik, kabinden ayarlanabilir

Kepçe konumlandırıcı, otomatik, kabinden ayarlanabilir

İki yönlü uç sönümlemeli hidrolik silindirler

Hidrolik yağı seviyesi için gösterge camı

Hidrolik yağı soğutucusu

Fren sistemi

Dört tekerlekte ıslak yağ dolaşımı soğutmalı frenler

Çift fren devresi

Çift fren pedalı

İkincil fren sistemi

Park freni, elektro-hidrolik

Fren aşınma göstergeleri

Kabin

ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)

Akustik iç kaplama

Çakmak, 24 V elektrik soketi

Kilitlenebilir kapı

Temiz hava girişi ve buz çözücülü kabin ısıtması

İki filtreli temiz hava girişi

Otomatik klima kontrolü (ACC)

Paspas

Kabin lambası

Dikiz aynası, iç

İkili dış dikiz aynası

Sürgülü cam, sağ taraf

Renkli kırılmaz cam

Koltuğa monte edilmiş ayarlanabilir kol konsolu, çalışma hidroliği

Ayarlanabilir direksiyon

Saklama bölmesi

Evrak cebi

Güneşlik

İçecek tutucu

Ön ve arka cam yıkayıcı

Ön ve arka cam sileceği

Ön ve arka silecek için fasıla fonksiyonu

Ön ve arka çamurluklarda kaymaya karşı korumalı servis platformları

Konfor Sürüş Kontrolü (CDC)

Uzaktan kapı açma kumandası

STANDART DONANIMLAR

Servis ve bakım

Motor yağı uzaktan tahliye ve doldurma

Şanzıman yağı uzaktan tahliye ve doldurma

Gruplandırılmış yağlama noktaları, yerden erişim

Basınç kontrol bağlantıları: şanzıman ve hidrolik, hızlı bağlantılar, kolay erişim 
için konsolda gruplanmış

Alet kutusu, kilitlenebilir

Bijon anahtarı takımı

Dış donanım

Çamurluklar, ön, lastik uzantılı

Viskoz kabin bağlantıları

Lastik motor ve şanzıman bağlantıları

Kaldırma gözleri

Gaz payandalı kolay açılan yan paneller

Şasi, mafsal kilidi

Aşağıdakiler için hırsızlık kilidi:

- Aküler

- Motor bölmesi

- Radyatör

Bağlama gözleri

Kurtarma gözleri

Çekme bağlantısı
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Donanım
OPSIYONEL DONANIMLAR

Motor

Ön hava temizleyici, yağ banyolu tip

Ön hava temizleyici, siklon tip

Soğutma paketi: Radyatör ve şarj havası soğutucusu, korozyona karşı korumalı

Motor bloğu ısıtıcı, 230 V

Motor bloğu ısıtıcı, 120 V, ABD

Otomatik motor durdurma

El gazı kumandası

Yakıt doldurma süzgeci

Hızlı yakıt doldurma sistemi

Yakıt ısıtıcı

İki yönlü soğutma fanı

Maksimum fan devri, sıcak iklim

Güç aktarma organları

Sınırlı kaymalı, ön aks

Sınırlı kaymalı, arka aks

Sınırlı kaymalı, ön ve arka aks

Hız sınırlayıcı, 20 km/h

Hız sınırlayıcı, 30 km/h

Elektrik sistemi

Kabin ısıtıcı, elektrik çıkışı 240 V    

Seyir ışıkları:

- Farlar, solda asimetrik

- Farlar, sağda asimetrik, LED 

- Farlar, solda asimetrik, LED  

Arka lambalar, LED

Çalışma lambaları, halojen:

- Arka çalışma lambası, kabin üzerinde,  2 halojen lamba

- Ön çalışma lambası, kabin üzerinde, ikili, 4 halojen lamba

- Arka çalışma lambası, kabin üzerinde, ikili, 4 halojen lamba

- Ön çalışma lambası, far üzerinde, 2 halojen lamba

Çalışma lambaları, LED:

- Ön çalışma lambası, far üzerinde, 2  LED lamba

- Ön çalışma lambası, kabin üzerinde, 2 LED lamba

- Ön çalışma lambası, kabin üzerinde, 4 LED lamba

- Arka çalışma lambası, kabin üzerinde, 2 LED lamba

- Arka çalışma lambası, kabin üzerinde, 4 LED lamba

- Yan çalışma lambası, kabin üzerinde, 4 LED lamba

- Yan çalışma lambası, kabin üzerinde, 1 LED lamba

- Arka çalışma lambası, ızgarada, 4 LED lamba

- LED lamba paketleri

Uyarı flaşörü, LED

Geri vites uyarı lambası, flaşör lamba

Geri vites alarmı, sesli, çok frekanslı (beyaz gürültü)

Geri vites alarmı, sesli

Takviye ile çalıştırma konektörü, NATO

Acil durdurma

Elektrik dağıtım ünitesi 24 volt 

Alternatör 120 A, ağır hizmet tipi          

Hırsızlık önleme sistemi

OPSIYONEL DONANIMLAR

Hidrolik sistemi

Tek hareketli kaldırma işlevine sahip bom süspansiyon sistemi

Soğuk iklim kiti, kılavuz borular, fren akümülatörleri ve hidrolik yağ

Hidrolik 2 fonksiyon, tek kumanda kolu

Hidrolik 3 fonksiyon, tek kumanda kolu

3. elektro-hidrolik fonksiyon

Uzun bom için 3. elektro-hidrolik fonksiyon

Ataşman braketi

Ayrı ataşman kilitleme

Biyobozunur hidrolik yağı

Yangına dayanıklı hidrolik yağı

Sıcak iklim hidrolik yağı

Soğuk iklim için mineral yağ  

Fren sistemi

Ön ve arka aks için yağ soğutucu

Kabin

Bluetooth/USB/AUX destekli radyo      

Radyo kurulum kiti (11 A dahil), 12 V çıkış, sol tarafta

Radyo kurulum kiti (11 A dahil), 12 V çıkış, sağ tarafta

Renkli ekran dahil arka görüntü kamerası

Ön kamera, renkli

Elektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı dikiz aynaları

Asbest tozundan koruma filtresi

Karbon filtre

Fahrenhayt ölçekli otomatik klima kontrol paneli

Yemek kutusu tutucu

Üniversal anahtar AB, uzaktan kapı açma

Üniversal anahtar ABD, uzaktan kapı açma

Direksiyon topuzu

Perde, arka cam

Perde, yan camlar

Zamanlayıcılı kabin ısıtması

Kapıda sürgülü cam

Operatör koltuğu, Volvo havalı süspansiyon, ağır hizmet tipi, yüksek sırtlık, 
ısıtma, CDC için 

Park freni alarmı, hava süspansiyonlu koltuklar için sesli

Operatör koltuğu, Premium Comfort

Operatör koltuğu, (havalı koltuk std) 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ve 
CDC    

Küllük

Operatör kılavuzu için bağlantı

Ön görüş aynası

Servis ve bakım

Alet kiti

Otomatik yağlama sistemi

Uzun bom için otomatik yağlama sistemi

Otomatik yağlama sistemi için doldurma pompası

Yağ numune valfi
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OPSIYONEL DONANIMLAR

Koruyucu donanım

Far korumaları

Arka lamba korumaları, ağır hizmet tipi 

Arka lambalar için korumalar, ağır hizmet tipi

Arka çalışma lambaları koruyucuları

Radyatör ızgarası koruması

Kabin tavanı, ağır hizmet tipi

Camlar, yan ve arka korumalar

Ön cam koruyucu

Göbek koruması, ön

Göbek koruması, arka

Yangın söndürücü

Yangın söndürücü braketi

Dış donanım

Uzun bom

Diğer donanımlar

Otomatik test fonksiyonlu ikincil direksiyon

Karşı ağırlık, yeniden işleme

Kütük versiyonu

Blok taşıma kiti

Blok taşıma kiti, ağır hizmet tipi

CE işareti

Etiketler, ABD

Ses etiketi, AB

Temizleme kiti, hava tabancalı (Stage V/Tier4f)

Reflektör etiketler (şeritler), kabin dış hatları   

CareTrack

OPSIYONEL DONANIMLAR

Lastikler ve jantlar

35/65 R33 (875/65 R33):

- L4

- L5

Jantlar, 33-28.00/3,5:

- Beş adet, ağır hizmet tipi

Ataşmanlar

Kepçeler (pimli):

- Kaya, düz kenarlı

- Kaya, kürek burunlu

- Kaya, yandan boşaltma, kürek burunlu

- Genel amaçlı, düz kenarlı

- Yeniden işleme kepçesi, düz kenarlı

- Hafif malzeme, düz kenarlı

Aşınma parçaları:

- Diş adaptörleri, kaynaklı

- Dişler

- Segmentler, cıvatalı

- Kenar koruyucular, cıvatalı (ters çevrilebilir)

Blok taşıma ekipmanı (kancalı):

- Kaya kepçesi, kürek burunlu

- Taş çatalı

- Kırıcı dişler

- Tırmık

Her ürün, her pazarda sunulmamaktadır. Sürekli geliştirme politikamız çerçevesinde teknik özelliklerde ve tasarımda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız 
saklıdır. Resimler; standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içerebilir.

VOLVO OPSİYONEL DONANIM SEÇENEKLERİ

Bom süspansiyon sistemi Uzun bom Sınırlı kaymalı diferansiyeller

Aks yağı soğutucu Hızlı yakıt doldurma sistemi Radar algılama sistemi
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