
ec220d
Volvo Ekskavatör



  ECO modu
  Volvo’nun eşsiz ECO modu, çoğu çalışma koşullarında 
  performans kaybına yol açmadan makinenin toplam 
  gelişmiş yakıt verimliliğine %5’e kadar katkıda bulunur. 

Tasarım, kazı gücünü koruyarak ve kule dönüş torkunu maksimuma 
çıkararak akış ve basınç kayıplarını azaltan elektronik pompa 
kontrolü teknolojisine sahiptir.

YAKIT VERİMLİLİĞİNİN YENİ SEVİYELERİ. 
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Volvo, EC220D ve yakıt verimliliginin bir sonraki neslini gururla sunar. Sofistike teknolojisi sayesinde, bir
önceki modele kıyasla bu ekskavatör, yakıt verimliliğini %10’a kadar iyileştirir. Volvo’nun eşsiz ECO 
modu, yeni hidrolik sistem ve birinci sınıf Volvo D6 dizel motor ile, düşürülen işletim maliyetlerinin 
avantajlarını kısa zamanda göreceksiniz. Volvo ile yakıt verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarın.
Volvo D6 motoru
        
Volvo’nun son teknoloji D6 dizel motoru, tüm ekskavatör sistemleri ile
tam bir şekilde entegre olur. Altı silindirli birinci sınıf motor, yüksek
performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar. D6 motorun bölgesel 
emisyon düzenlemeleriyle uyumlu iki versiyonu vardır.

Yakıt tüketimi göstergesi

Ortalama yakıt tüketimi saat başı sayısal olarak görüntülenirken,
I-ECU üzerindeki yeni gösterge çubuğu, anlık yakıt tüketimini
gösterir. Bu, farklı iş alanlarında ve uygulamalarda yakıt kullanı-
mınızı görmenizi sağlar.

Otomatik motor durdurma

Opsiyonel otomatik motor durdurma fonksiyonu, daha önceden 
ayarlanan süre boyunca (varsayılan ayar beş dakikadır) makine 
kullanılmadığında yakıt tüketimini azaltmak için motoru otomatik olarak 
durdurur. Fonksiyon devreye girmeden bir dakika önce operatör uyarılır.

Çalışma modları

Volvo’nun benzersiz, entegre çalışma modu 
sistemi, şimdi en ideal yakıt verimliliği ve performans için G4 modunu 
da içermektedir. Operatörler, görev için en uygun çalışma modunu 
seçebilir – I  (Rölanti), F (Normal), G (Genel), H (Ağır) ve P (Maks. güç) 
modu arasından seçim yapmak yeterli.
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ÜRETKENLİK İÇİN TASARLANDI.

EC220D kabinin yeni ve modern D serisi tarzı, en iyi üretkenlik koşullarını sağlamak için tüm kontrolü
operatöre verir. Üstün görüş özellikleri, kolay erişilebilen kumandalar ve entegre konfor ile, bu geniş
ve güvenli çalışma ortamında operatörlerin daha az yorgun ve daha üretken hissetmeleri şaşılacak
bir şey değil. Volvo ile ilgili daha fazla bilgi edinin ve daha çok iş çıkarın.

Klima kontrol sistemi
        
Volvo’nun I-ECU içine entegre edilmiş güçlü klima kontrol sistemi ile,
operatörler ideal ortam sıcaklıklarını ayarlayabilir. Daha yüksek konfor
ve üretkenlik için, sektörün öncüsü hava sirkülasyon ve buzlanmayı
önleme fonksiyonu, uygun  aralıklarla dizilmiş 14 adet havalandırma
kanalı ile hızla gerçekleştirilir.

ROPS

Volvo, zorlu uygulamalarda çalışırken, opsiyonel Devrilmeye Karşı
Koruyucu Yapı (ROPS) sertifikalı kabini standarttır. Bu, makinenin
çok düşük bir ihtimal olsa da devrilmesi durumunda, operatörün
güvenliğini artırır.

I-ECU ekranı

Yeni renkli LCD ekran, yakıt tüketimi ayrıntıları ve bakım
aralığı uyarıları da dahil olmak üzere, makinenin durumu
hakkında bilgiler gösterir. Geniş, yansımaya karşı korumalı,
eğilebilir ekran ve uygun yerlere yerleştirilmiş kontrol
kumandaları, kolay kullanım ve yüksek verimlilik sağlar.
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Volvo Kabin

360 derece görüş ve mükemmel bir operatör ortamı, 
Volvo kabin tasarımının merkezindedir. EC220D, 

yeni Volvo tarzına sahiptir. Geniş ve güvenli ortam, sağlam 
yapılmıştır ve ince kabin direkleri, geniş camları, ayarlanabilir 
koltuğu ve kolay erişilir kontrolleri ile operatörü daha az yorarak 
daha fazla üretkenlik elde edilebilmesini sağlar.



Elektrohidrolik sistem

Yeni elektrohidrolik sistem ve ana kontrol valfi 
(MCV), talep doğrultusunda akış kontrolü ve 

hidrolik devresindeki iç kayıpların azaltılması için akıllı teknoloji 
kullanmaktadır. Bu, daha yüksek kontrol edilebilirlik, daha kısa 
çevrim süreleri ve daha iyi bir yakıt verimliliği sağlar.

BİRİNCİ SINIF PERFORMANS.
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Yeni bir elektro-hidrolik sisteme sahip olan EC220D, ihtiyaç duyduğunuz tüm gücü, kontrol edilebilirliği
ve verimliliği ihtiyaç duyduğunuz anda sağlar. Yol yapımında, taş ocağında, kanal kazarken ya da diğer
herhangi bir uygulamada çalışıyor olmanız fark etmez, bu makine beklentilerinizi karşılayacaktır.

Gelişmiş kontrol edilebilirlik

Volvo’nun kontrol edilebilirliği artıran akıllı hidrolik sistemi sayesinde,
arazi tesviye ve kombine işlemler geliştirilmiştir. Hareket ederken
kaldırma sırasında daha yumuşak ve kolay hareketlerin avantajları ve
uyumlu bom ve arm hareketleri ile daha iyi arazi düzleme kalitesi.

Bom yüzdürme opsiyonu

Bom silindirlerinde basınç olmadan, bomun zemin üzerinde “yüzmesini”
sağlar. Bomu alçaltmak için pompa gücü kullanılmaz, böylece daha hızlı
döngüler gibi diğer işlevler için daha fazla güç hazırda bulunur. Bom
yüzdürme fonksiyonu, arazi tesviye sırasında kolay kontrol edilebilirlik
sağlar ve bir kırıcı kullanırken aşırı şoku yok eder.

Ataşman Yönetim Sistemi

I-ECU aracılığıyla kontrol edilen Aksesuar Yönetim Sistemi (AYS), 20 
hidrolik aksesuarın ayarlarını kayıtlı tutabilir. Sistem, akışı ve maksimum 
basıncı, tek veya çift işler devreyi, açık/kapalı veya oransal kontrolü 
hafızasında tutabilir, böylece verimliliği ve pratikliği artırır.

Basınç ön ayarı

Bu sistem, kullanım kolaylığı için I-ECU ekranında operatörün basıncı
ayarlamasına olanak sağlar. Ayarlar, Ataşman Yönetim Sistemi’nde
(AYS) saklanabilir.

7



88

KULLANICI DOSTU SERVİS ERİŞİMİ.

EC220D ile şantiyede daha az aksama ile daha uzun çalışma sürelerine ulaşın. Merkezi konumlu filtrelere
ve gruplandırılmış gresleme noktalarına güvenli ve kolay erişim sayesinde, makinenizin bakımı için daha
az, Volvo ile para kazanmaya daha çok zaman harcayacaksınız.

Soğutma sistemi
        
Verimliliğin artırılması, tıkanıklıkların önlenmesi ve temizlemede kolaylık
sağlanması için, radyatör, ara hava soğutucu ve hidrolik yağı soğutucu
tek bir düzlem üzerinde yan yana yer alır. Bakım için, yan kapağın 
zeminden açılmasıyla sisteme kolaylıkla erişilebilir.

Elektrik Dağıtım Kutusu

Tamamen kapalı Elektrik Dağıtım Kutusu, tüm sigortaları ve röleleri
içerir, kutu kapağının içinde, bunlar bir şema üzerinde gösterilmiştir.
Volvo tasarımı, arıza sürelerini daha da kısaltmak için kire ve neme
karşı koruma sağlar. Kolay servis erişimi için, zemin seviyesinden
erişilebilir. 

Alet kutusu

Kolay servis erişimi ve daha uzun çalışma süreleri için aletler, gres 
ve gres tabancası, geniş ve iyi tasarlanmış bir alet kutusunun içinde 
saklanabilir.

Su ayırıcı

Motora su girmesini ve yakıtın kirlenmesini önlemek için, ilave bir su 
ayırıcı mevcuttur. Bu özellik, ekstra sağlamlık ve güvenilirlik için suyun 
daha etkili bir şekilde ayrılmasını ve filtrelenmesini sağlar.
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Servis erişimi

Tamamen açılabilen geniş kapılar ve motor kaputu,
parçalara kolay servis erişimi sağlar. Merkezi bir 

konumda toplanmış filtreler ve gresleme noktaları, çalışma 
süresinin maksimumda olmasını ve üretkenlik için düzenli 
kontrollerin çok daha hızlı yapılmasını sağlar. Çelikten yapılmış 
sağlam ve kaymaz çelik plakalar, kötü hava koşulları ve uzun 
mesailerde bakım için güvenli erişim sağlar.
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İŞİNİZE DEĞER KATAR.

Bir Volvo müşterisi olmak, eksiksiz hizmetlerin parmağınızın ucunda olması anlamına gelir. Volvo, size
uzun süreli ortaklık teklif eder, kazancınızı koruyabilir ve kendini işine adamış çalışanlar tarafından
sunulan yüksek kaliteli parçaları kullanarak eksiksiz müşteri çözümleri sağlayabilir. Volvo, kendisini
yatırımınızın pozitif geri dönüşüne adamıştır.

Eksiksiz Çözümler        

Volvo, sizin için doğru çözüme sahip. Bundan dolayı,
makinenizin kullanım ömrü boyunca tüm ihtiyaçlarınızı

biz karşılayabiliriz. İhtiyaçlarınızı değerlendirerek, toplam mülkiyet
masrafınızı azaltabilir ve kazancınızı artırabiliriz.

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 
Parçaları’nı kullanarak, makinenizin dünyaca ünlü Volvo kalitesini 
koruduğundan emin olabilirsiniz.
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V.I.S.A VOLVO İLERİ SERVİS ANLAŞMALARI 

Volvo İleri Servis Anlaşmaları’nın kapsamı, önleyici 
bakım, tüm onarımlar ve çeşitli çalışma süresi 

artırıcı hizmetleri içermektedir. Volvo, makine çalışmalarını 
takip edebilmek adına son teknolojiyi kullanarak karlılığınızı 
artıran tavsiyeler sunar. Bir Destek Anlaşması ile, tüm bakım 
maliyetleri sizin kontrolünüzde olur.



ÜRETKENLİK İÇİN TASARLANDI.
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ECO modu
Volvo’nun eşsiz ECO modu,
performans kaybına yol açmadan

%5’e kadar katkıda bulunur.

Yeni I-ECU

Geniş ve renkli LCD ekran,
kullanım kolaylığı ve daha

yüksek üretkenlik için makinenin durum
bilgilerini net bir şekilde görüntüler.

Kabin tasarımı

360 derece açık görüş, güvenlik,
konfor ve kumandalara kolay erişim,

Volvo’nun operatör ortamının merkezindedir.

Servis erişimi

Geniş kapılar ve motor kaputu
kolay servis erişimi sağlar.
Merkezi bir konumda toplanmış 

filtreler ve yağlama noktaları, düzenli kontrollerin 
çok daha hızlı yapılmasını sağlar.

D6 Motoru

Birinci sınıf Volvo D6 motor, daha
yüksek performans ve düşük yakıt
tüketimi için kendini kanıtlamış ve
gelişmiş teknolojiyle üretilmiştir.

Bom yüzdürme

Bu opsiyon, düzleme ve kırma çalışmalarında
kolay kontrol için bomun zemin üzerinde
“yüzmesini” sağlar.

Yeni I-ECU

Geniş ve renkli LCD ekran,
kullanım kolaylığı ve daha

yüksek üretkenlik için makinenin durum
bilgilerini net bir şekilde görüntüler.

makinenin toplam gelişmiş yakıt verimliliğine
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Bom ve arm

Yüksek çekme mukavemetine sahip çelik
kullanılan kendini kanıtlamış Volvo tasarımı
ve üretim süreci, maksimum dayanıklılık ve
çalışma süresi sunar.

Yeni D serisi tasarım

EC220D, Volvo’nun ürün ailesi ile uyumlu
olan yeni modern D serisi tasarımı yüceltir.

Yeni çalışma modları

Volvo’nun benzersiz çalışma modu sistemi,
şimdi ideal yakıt verimliliği ve performans
için G4 modunu da içermektedir.

Kırıcı / kesici hattı

Volvo tasarımı hidrolik kırıcı/kesici boruları
seçeneği, hidrolik aksesuarlara ideal akış
sağlar.

Ataşman Yönetim Sistemi
I-ECU aracılığıyla kontrol edilen Aksesuar
Yönetim Sistemi (AYS), 20 farklı hidrolik
aksesuarın ayarlarını kayıtlı tutabilir

Müşteri çözümleri

Volvo, düşük maliyet için
makinenizin ömrü boyunca

   doğru çözümleri sağlar.

Elektrohidrolik sistem

Yeni elektrohidrolik sistem ve MCV, daha 
yüksek performans ve verimlilik için akışı 

talebe göre kontrol eden akıllı bir teknoloji kullanır.
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Volvo makineleri ile mükemmel bir uyum içinde çalışan çesitli ataşman, ekskavatörünüzün
üretkenliğini ve kazançlılığını en üst seviyeye yükseltin. Daha fazla uygulamaya erişin ve daha
düşük yakıt tüketimi ve daha kısa çevrim süreleri ile birçok görevin etkili bir şekilde üstesinden 
gelin.

Volvo kovaları

Volvo, malzemelerle kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli yüksek
kaliteli kovalar sunar. Volvo kovaları, harika tasarımları ve özgün 
dayanıklılıkları ile en zorlu işlerin kolaylıkla altından kalkar.

EKSKAVATÖRÜNÜZDEN EN FAZLASINI ELDE EDİN. 
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ARAYÜZLER

KOVALAR VE VOLVO TIRNAK SİSTEMLERİ

S1 ve S2 hızlı bağlantı kaplinleri
Volvo’nun özel hızlı bağlantı kaplinleri, yüksek
performansın yanı sıra bir eğim rotoru da dahil
olmak üzere çesitli ataşmanların kolaylıkla bağlana-
bilmesi için ideal bir seçimdir. Hafif yapısı, alçak 
tasarımı ile ataşmanlara sıkı bir bağlantı sağlar.

Genel amaçlı kova
Toprak, kum ve gevşek kil gibi yumuşak ve orta
sertlikte malzemelerin kazılması ve taşınması için
mükemmel.

Sabit hendek kovası
Hendek temizleme, arazi düzleme, konturlama,
zemin şekillendirme, geri doldurma ve yumuşak
malzemelerin kaldırılması için ideal.

Eğilebilir hendek kovası
İki yönde 45 derece eğilebilen bu kova, eğimli
zeminde kullanım için idealdir. Hendek temizleme,
arazi düzleme, konturlama, zemin şekillendirme,
geri doldurma ve yumuşak malzemelerin kaldırılması
için ideal.

Aşınma parçaları
Volvo, daha fazla dayanıklılık için ara parçalar, yan 
kanatlar, alt kanatlar, tırnak, yan kesiciler ve cıvata 
bağlantılı bıçaklar sunar.

Ağır hizmet tipi
Bu kova, gevşek kaya, sert kil ve çakıl gibi küçük yapılı
malzemelerin kazılması için idealdir. Taş ocağı veya
maden gibi uygulamalardan kullanılabilir.

Volvo tırnak sistemi
Volvo’nun sağlam tırnak ve adaptörleri tüm 
uygulamalar için tasarlanmıştır.

Üniversal hızlı bağlantı
Üniversal hızlı bağlantı, Volvo’nun ve diğer
markaların çesitli ataşmanlarına uyumluluğu
sayesinde bir mükemmel esneklik sağlar.
Bağlantı, hem düz hem de ters kova bağlantısı
için kullanılabilir.

Doğrudan geçme
Volvo’nun doğrudan geçme ataşmanları,
en yüksek üretkenlik, en iyi performans ve
en küçük uç yarıçapı için tek işlem yapılan
uygulamalarda tercih edilir.
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detaylarıyla volvo ec220d.
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teknİk Özellİkler.
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teknİk Özellİkler.
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