


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
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Çok yönlü performans
Volvo B-serisi toprak silindirleri gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır. Motor kendini
kontrol ederken tambur kolaylıkla konfigüre edilir. Silindirler maksimum çok yönlülük
ve performans sağlamak için uygulamanıza ve şantiyenize uyum sağlar.

Frekans ve genlik tercihleri

Toprak türü ve şartlarındaki değişikliği kompanze etmek için
vibrasyon frekansını operatör konsolundan kolaylıkla ayarlayın. İki
standart frekans ayarı ve daha iyi çok yönlülük için beş frekans ayarı
opsiyonel olarak mevcuttur. Yüksek ve düşük genlik de seçilebilir.

Adaptive power

Uyarlanabilir güç motor ve hidrolik sistemini her bir şantiyenin kendi 
spesifik gereksinimlerine göre ayarlayarak ve randımanı artırmak 
için tam gerektiği kadar güç sağlayarak makinenin performansını 
maksimuma çıkarır. Makinenin iş için gerekli optimum seviyede 
çalışması için tasarlanmıştır.

Tırmanma eğimi

Volvo’nun çekiş sistemi dik yokuş veya kaygan yüzey gibi zorlu
uygulamalarda mükemmel tırmanma ve çekiş sağlar. Sistem, tekerlek
veya tambur kaymasını önler, tırmanabilirliği, performansı ve verimliği
artırır.

Çok yönlü uygulama

Makine üç farklı konfigürasyonda ayarlanabilir ve düz veya keçi
ayağı tambur ile donatılabilir. Silindir bir keçi ayağına bağlanarak
düz tamburdan kolaylıkla hızlı bir biçimde dönüştürülebilir.
Keçi ayağı seti makinenin farklı uygulamalarda çalışmasını ve
çok yönlülüğün artırılmasını mümkün kılar.
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TAMBUR
PERFORMANSI
Volvo’nun tambur kontrol sistemi, tamburun performansını uygulamanıza göre ayarlayarak, 2 yada 5 farklı frekans seçimi, çoklu sıklık, ikili 
genlik ve optimize edilmiş santrifüj kuvveti sağlar. Yüksek ya da düşük genlik seçimi kolaylıkla yapılarak, tamburun dinamik performansını işe ve 
malzeme derinliğine göre ayarlama esnekliği sağlar. Otomatik titreşim özelliği de çalışma kolaylığını ve üretkenliği artırır.
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volvo
MOTOR
Volvo’nun üstün kalitedeki Stage IV motoru üstün performans ve düşük yakıt tüketimi için düşük motor devrinde yüksek tork sağlar.
Güçten ödün vermeden düşük emisyonlar ve yüksek verimlilik için tasarlanmıştır.
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Güç yukarı, yakıt tüketimi 
aşağı
Volvo’nun mükemmel şekilde optimize edilmiş Stage IV motoru üstün performans ve düşük
yakıt tüketim için düşük motor devrinde yüksek tork sağlar. Silindirin motoru yüksek yakıt
verimliği, artırılmış çalışma süresi ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak için geliştirilmiştir.

Eksantrik tasarım

Eksantrik tasarım daha fazla verim sağlarken daha az güç kullanır.
Uygulamanıza uygun performans için eksantrik, yakıt verimliliğini
artırmak amacıyla düşük basınçta daha çabuk hız artırımları için
tasarlanmıştır.

Pasif rejenerasyon

Yeni pasif rejenerasyon sürekli ve basitleştirilmiş çalışma sağlar.
Volvo’nun pasif rejenerasyonu operatör tarafından herhangi bir
işlem yapılmasına gerek kalmaksızın veya performansı etkilemeden
normal çalışma sırasında filtreleri otomatik olarak temizler.

Etkili soğutma sistemi

Değişken hızlı hidrolik tahrikli fan sadece gerektiğinde güç çeker.
Düşük fan hızları, gürültüyü düşürür, daha fazla operatör konforu ve
daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlar.

ECO modu

ECO modu şimdi standarttır ve daima varsayılan moddur. Bu mod
çalışma moduyla eşleşmek için ve %40’a varan yakıt tüketimi
tasarrufunu başarmak için motor devrini ayarlar.
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Zeka ile donatılmış

ROPS/FOPS sertifikalı kabin etrafı tam 
görebilme imkanı ile güvenli ve konforlu bir 
çalışma ortamı sunar.

Silindir en yüksek kalitedeki bileşenleri, akıllı
yönlendirme ve yeni nesil tasarım.

Volvo’nun gelişmiş tambur kontrol sistemi
çoklu frekans, çift genlik ve optimize edilmiş
merkezkaç kuvveti sağlar.

KONFORLU ORTAM

YÜKSEK KALİTELİ BİLEŞENLER

TAMBUR PERFORMANSI

ECO modu

ECO modu şimdi standarttır ve daima varsayılan moddur. 
Çalışma moduna uymak için motor hızını ayarlar.

Ağır hizmet tipi

Ağır hizmet tipi tambur,
merkez mafsalı ve ön
çerçeve aksamları
sağlamlık göz önünde
tutularak tasarlanmış
ve üretilmiştir.

Frekans ve genlik tercihleri

Toprak türü ve şartlarındaki değişikliği
kompanze etmek için vibrasyon frekansını
operatör konsolundan kolaylıkla ayarlayın.
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Volvo’nun mükemmel şekilde optimize
edilmiş Stage IV motoru üstün performans
ve düşük yakıt tüketimi için düşük motor
devrinde yüksek tork sağlar.

VOLVO MOTOR

Darbe ölçümü

Ekrana entegre, darbe ölçer hedeflenen
sıkıştırma için doğru hızda sürüşü temin
eder.

Tırmanma eğimi

Volvo’nun çekiş sistemi zorlu uygulamalarda
mükemmel tırmanma ve çekiş gücü
temin eder.

CareTrack

CareTrack daha iyi makine yönetimi
için size raporlar, uyarılar, yer ve servis
saati bilgileri sağlar.

Servis erişimi

Motor bölümüne yerden rahatça
erişim sağlanacak şekilde
elektrikli motor kapağı yukarıya
kalkar.

Pasif rejenerasyon

Pasif rejenerasyon çalışma sırasında operatörün
bir şey yapmasına gerek kalmadan veya makine
performansında bir etki yaratmadan otomatik
olarak fonksiyon görür.
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ROPS/FOPS sertifikalı kabin etkili ısıtma ve klima sistemi ve civarı tam görüş imkanı ile güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunar.
Zeminden tavana kadar kabin camı ile operatörün mükemmel şekilde tambur önünü. ön ve arkayı görme imkanı vardır.

KONFORLU
ORTAM
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Volvo tarafından tasarlanan kabin ayarlayın ve endüstri lideri düşük gürül seviyesinin, en üst
düzeyde konforun ve verim artırıcı ortamın deneyimin yaşayın. Güvenli, geniş ve geliştirilmiş
tam görüş ile Volvo silindirde operatörler daha az yorularak daha verimli çalışacaktır.

Tam ayarlanabilir koltuk

Tam ayarlanabilir koltuk artırılmış güvenlik ve konfor için ön ve
arka görüşü iyileştirmek amacıyla döner ve kayar.

Klima kontrol sistemi

Kabin, ister ısıtma isterse soğutma gerekli olsun, kabin içinde 
konforlu bir ortam sağlaması için endüstri lideri klima sistemi ile 
donatılmıştır. Yüksek derecedeki hava girişi ve pozitif kabın basıncı 
tozun kabininin içine girmesine engel olur.

Operatör ekranı

Yüksek teknoloji ürünü renkli operatör ekranı makinenin çalışması
ile ilgili bilgi ve önemli tanılar sunarak düzenli yapılması gereken
fiziksel kontrolleri azaltır. Direk güneş ışığında kolay görülebilen
ekranın daha fazla fonksiyonları servis aralığı bilgisini ve makinenin
çalışma şartlarına ait bilgiyi içerir. Kontrol tuş takımı operatörün
yan konsoluna uygun şekilde yerleştirilmiştir ve kontroller konfor
ve verimlilik için gruplandırılmıştır.

Darbe ölçümü

Ekrana entegre, darbe ölçer hedeflenen sıkıştırma için doğru hızda
sürüşü temin eder. Darbe ölçer aynı forma düz bir zemin elde etmek
için her bir dakikadaki darbeyi ölçer.

Konforlu kontrol
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Sağlam ve uzun ömürlü
Volvo Construction Equipment pazardaki en sağlam ve dayanıklı silindirleri üretmektedir.
B serisi toprak silindirleri çalışma süresinin artırılması ve hızlı bakım için kolay servis erişimi
sağlar.

Servis erişimi
Tüm hidrolik aksamlara erişim sağlaması için kabinin yan yatması

standarttır. Erişim liderliği için motor bölümüne yerden rahatça

erişim sağlanacak şekilde elektrikli motor kapağı yukarıya kalkar.

Bakım ve muayene toplam verimliliği ve emniyeti artırarak en az

süre durma süresi ile daha verimli olarak yapılabilir.

Kapalı elektronikler

Tüm bileşenler ve elektronikler diğer elemanlardan korumak için
kabinin içine alınmış ve arka duvarına monte edilmiştir. Sigortalara
daha iyi erişilebilirlik sağlayan sigorta panelinin arkasından ulaşılabilir.

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.

Ağır Hizmet Tipi Tambur

Ağır iş tamburu, merkez mafsalı ve ön çerçeve aksamları sağlamlık
göz önünde tutularak tasarlanmış ve üretilmiştir. Kalın çelik tambur
silindiri dayanıklılık ve performans için tasarlanmıştır. Çerçeveler 
yüksek kaliteli çelikten üretilmiş ve güçlü bir yapıyı garantileyen 
hassas ve düzgün şekilde robotlar tarafından kaynaklanmıştır.
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YÜKSEK KALİTELİ
BİLEŞENLER
Silindir en yüksek kalitedeki bileşenleri, akıllı yönlendirme ve yeni nesil tasarım. Motor, hidrolikler ve elektronikler parçalar üstün performans
sağlamak ve makine ömrünü artırmak için ahenk içinde çalışır.
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Özellikler
Model SD135B

Tambur tipi Düz Keçi ayağı

Makine ağırlığı (kabin ve iç sıyırıcı dahil)

Çalışma Ağırlığı (CECE) kg 12 600 13 300

Tamburdaki Statik Ağırlık kg 7 150 7 850

Lastiklerdeki Statik Ağırlık kg 5 450 5 450

Nakliye Ağırlığı kg 12 470 13 170

Tambur

Genişlik mm 2 134 2 134

mm 1 510 1 510Çap

mm 30 30Tambur et kalınlığı

mm – 1 760Keçi ayağı üzeri çap

sayısı – 112

Keçi ayağı yüksekliği

Keçi ayağı

mm – 127

Keçi ayağı alanı cm2 – 135.3

Titreşim

Frekansı Hz 30.8 / 33.8 30.8 / 33.9

Opsiyonel 5 Frekans (Yüksek gen.) Hz 23.3 - 30.8 23.3 - 30.8

Merkezkaç Kuvveti
Yüksek Gen. kN 280 280

Düşük Gen.

Yüksek Gen.

Düşük Gen.

kN 249 249

Nominal genlik
mm 1.87 1.6

mm 1.38 1.17

Tahrik

Tipi Hidrostatik

Lastikler 23.1-26 R3 8PR TT 23.1-26 R1 8PR TL

Tambur Tahriği Planet Dişli Kutusu

Yürüme Hızı

Yüksek km/h 0-9.9 0-10.4

Düşük km/h 0-4.2 0-4.7

Motor

Marka / Model Volvo D4 Stage IV

Motor Tipi Turboşarjlı 4 silindirli

2 200 d/dak'da Nominal Güç kW 110

Elektrik Sistemi

Voltaj (Negatif Şasi) Volt 24

Alternatör Ah 80

Aküler CCA 2 x 1 125

Frenler

Servis Hidrostatik

Park / Yardımcı Tamburda ve aksta yaylı, hidrolik serbest bırakma

Diğer

Belden kırma açısı ° +/- 35

Salınım açısı ° +/- 12

Yakıt Kapasitesi L 130

Hidrolik Yağı Kapasitesi L 75

Tırmanma eğimi (teorik) % 66 46

Ses Seviyesi

Operatörün Kulağı. ISO 6396 standardına göre LpA dB(A) 76 (Kab) - 88 (Kanopi)

Harici, ISO 6395'e göre (Yönerge 2000/14/EC) LwA dB(A) 105
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BOYUTLAR

SD135B

Birim Düz tambur Keçi ayağı tambur

A mm 2 286 2 286

B mm 2 134 2 134

C mm 2 269 2 288

D mm 3 095 3 095

E mm 6 091 6 091

F mm 3 000 3 020

G mm 755 774

VOLVO OPSİYONEL DONANIMLARI

Lastikler Keçi ayağı tambur Bıçak

Çalışma limitleri Darbe ölçer Çekiş sistemi

Donanım

Her pazarda ürünlerin tamamı mevcut olmayabilir. Sürekli iyileştirme politikamız kapsamında önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde ve tasarımlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Resimler, standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içeriyor olabilir.

15



R
ef. N

o
: 2

0
17

0
8

-A
   2

0
17

.0
8

   A
S

C
EN

D
U

M
 M

akina Pazarlam
a  Türkçe

Fatih Mah.Katip Çelebi Cad.
No:43 Tuzla-İstanbul/Turkey
Tel. +90 216 581 80 00

www.ascendum.com.tr


