
HB215LC-2

MOTOREFFEKT
110 kW / 148 hk @ 2.000 o/min

EGENVÆGT
22.580 - 23.440 kg

SKOVLKAPACITET
max. 1,68 m³

Hydraulisk gravemaskine

HB
215LC
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Ved første øjekast
Komatsu HB215LC-2, er en 3.-generations hybridgravemaskine, der er et produkt af Komatsus 
patenterede teknologi – og over 90 års erfaring med produktion af entreprenørmaskiner. De 
driftssikre og holdbare Komatsu-komponenter udnytter den frie energi, der omdannes til elek-
tricitet, og det sikrer kraftfuld og lydsvag ydelse og reducerer CO2-belastningen og brændstof-
forbruget med op til 40%. Nyd den helt nye arbejdsglæde med den mest driftssikre og teknolo-
gisk avancerede gravemaskine i industrien. HB215LC-2: det gør forskellen.

Komatsus trådløse  

overvågningssystem

Gratis serviceprogram  

for kunder

Kraftfuld og miljøvenlig
•	Lavt forbrug EU Stage IIIB motor

•	Brændstof-besparende hydrauliske teknoglogi

•	Justerbar øko-måler og tomgangsalarm

•	Mindre spild

•	100% passiv regenerering,  
kræver ikke partikelfilter

Større alsidighed
•	Optimale valg til en lang række opgaver

•	6 arbejdsprogrammer

•	Indbygget alsidighed

•	Forbedret stabilitet og løftekapacitet

•	Ekstraordinær miljøvenlig

Billeder viser muligvis ekstraudstyr eller specifikationer, der ikke forhandles i dit område.
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HB215LC-2

MOTOREFFEKT
110 kW / 148 hk @ 2.000 o/min

EGENVÆGT
22.580 - 23.440 kg

SKOVLKAPACITET
max. 1,68 m³

  30% / 20% / 5%
Baseret på et typisk arbejdsmønster,  

der er registreret med KOMTRAX™ Brændstofforbrug

(vs. PC210-8) (vs. PC210-10) (vs. HB215LC-1)

Førsteklasses førerkomfort
•	Bred, rummelig førerkabine

•	Støjsvagt design, lavt vibrationsniveau

•	Trykkabine

•	Stort widescreen TFT monitorpanel

•	Joysticks med proportional kontrolknap for redskab

Forbedret Komatsu hybridsystem
•	3. generation gennemprøvet teknologi

•	Pålidelige og holdbare hybridsystemkomponenter

•	Elektrisk sving til at indfange og regenerere energi

•	Ny styreteknologi til motor og hydraulikpumpe

•	Massiv reduktion af brændstofforbruget

Kvalitet du kan regne med
•	Pålidelig og effektiv

•	Robust design

•	Komatsu-kvalitetskomponenter

•	5 år eller 10.000 timers garanti på  
hybridkomponenterne

Reduktion
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Kraftfuld og miljøvenlig

Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Afkølet EGR er en teknologi, der er velafprø-
vet i de nuværende Komatsu motorer. EGR 
kølerens øgede kapacitet sikrer nu meget 
lave NOx-emissioner og en bedre motory-
delse.

High-Pressure Common Rail (HPCR)
For at opnå en fuldstændig brændstoffor-
brænding og lavere udstødningsgasser, er 
det kraftige højtryks Common Rail brænd-
stofindsprøjtningssystem computerstyret 
til at levere en præcis mængde brændstof 
under tryk ind i det omdesignede motorfor-
brændingskammer ved gentagne injektioner.

DOC

Udstødningslyd-
dæmper

KVFT EGR ventil

Køler

EGR køler

Komatsu Closed Crankcase Ventilation 
(KCCV)
Emissioner fra krumtaphuset (blow-by gas) 
ledes gennem et CCV-filter. Den olietåge, 
der fanges i filteret, returneres tilbage til 
krumtaphuset, medens den filtrerede gas 
returneres til luftindtaget.

Injektor

Elektronisk 
styring

Common rail

Brændstoffødepumpe

Udstødningsgas Udstødningsgas

Regulerings-
ventil

Komatsu Diesel Oxidation Catalyst 
(KDOC)
En enkelt og meget effektiv diesel-oxide-
ringskatalysator, der fjerner behovet for 
PM-regenerering og forenkler motorens 
styresystem. Den har integreret højeffektiv 
udstødningslyddæmper og er med til at 
reducere motorstøjen.

Komatsu Variable Flow Turbocharger 
(KVFT)
Varierer tilførslen af indsugningsluft. Hjulets 
hastighed i udstødningsturbinen styres af 
en ventil, der sikrer optimal lufttilførsel til 
motorens forbrændingskammer, uanset be-
lastning eller hastighed. Udstødningsgassen 
er renere, uden at reducere maskinens kraft 
eller ydelse.

Ny Komatsu motorteknologi

Den kraftfulde og brændstofbe-

sparende Komatsu SAA4D107E-2 

motor i HB215LC-2 leverer 

110 kW/148 hk og er EU Stage IIIB 

certificeret. For at opnå maksimal 

kraft og brændstofeffektivitet samt 

overholde emissionskravene har 

den turbolader og direkte brænd-

stofindsprøjtning, luft-til-luft efter-

køling og EGR-køling.

Mere brændstof-besparende 
teknologi

Den valgbare motorfunktion og 

justerbare tomgangsnedlukning 

er værktøjer til et betydeligt lavere 

brændstofforbrug. HB215LC-2 øko-

måleren viser aktive anbefalinger på 

førerhusets skærm som hjælp til dig 

til at maksimere disse brændstof-

besparelser.

Justerbar øko-måler og tomgangsalarm

Justerbar tomgangsnedlukning

Brændstof-besparende 
hydrauliske teknoglogi

HB215LC-2 har variabel hastig-

hedstilpasning mellem motor og 

hydraulikpumpe samt automatisk 

laveste tomgang. Den nye styretek-

nologi til motor og pumpe sænker 

det samlede brændstofforbrug og 

sikrer effektivitet og præcision i 

både enkelte og kombinerede ma-

skinbevægelser.
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Elektrisk svingmotor-generator
En elektrisk svingmotor-generator anvendes i 
stedet for den sædvanlige hydrauliske sving-
motor, og den er udformet til at genvinde 
energi under svingbremsning. Energi sendes 
til ultra-capacitoren til opbevaring.

Ultra-capacitor enhed
Ultra-capacitor enheden omfatter en inverter, 
der ændrer vekselstrøm fra generator-moto-
ren og elektrisk svingmotoren-generatoren 
til jævnstrøm til lagring i ultra-capacitoren. 
Eftersom capacitoren kræver afgivelse af 
elektroner og ioner til opladning og afladning, 
kan den overføre strøm meget hurtigere end 
batterier, som bruger kemiske reaktioner til at 
producere elektricitet.

Generator-motor
Generator-motoren er placeret mellem 
motoren og hydraulikpumper. Generatoren 
frembringer elektrisk strøm til at oplade ultra-
capacitoren efter behov. Generator-motoren 
bruger strøm fra ultra-capacitoren til at 
levere strøm som hjælp til motoren.

Komatsu hybridsystem

I Komatsus unikke hybridsystem 

fanger og regenererer den elektri-

ske svingmotor-generator energi, 

når overdelen sætter farten ned, og 

omdanner den til elektrisk energi. 

Den regenererede energi lagres i 

ultra-capacitoren og anvendes af 

generator-motoren til at hjælpe mo-

toren, når den skal accelerere. På 

denne måde reducerer hybridsyste-

met brændstofforbruget betydeligt.

Pålidelige og holdbare 
hybridsystemkomponenter

Ud over motoren, de hydrauliske 

komponenter, hovedventilen og 

de elektroniske komponenter, 

der kontrollerer dem, er de hy-

bride systemkomponenter, som fx 

generator-motoren, den elektriske 

svingmotor-generator, inverteren og 

ultra-capacitoren også udviklet og 

Elektrisk svingmotor-generator
Genopretter energi under sving bremsning.

Generatormotor
Udnytter elektricitet 
fra ultra-capacitor 
som hjælp til 
motoracceleration.

Drejning af overdelen

Elektrisk assistance 
under motorens 
acceleration for drift af 

graveudstyret

Inverter
Omdanner og styrer den 
elektriske energi mellem 
hybridkomponenterne.

Ultra-capacitor
Gemmer og aflader omgående 
og effektivt elektrisk energi.

Motor

Komatsu hybridsystem

3. generation af gennemprøvet hybridsy-
stemsteknologi fra Komatsu

fremstillet af Komatsu. De er pænt 

anbragt på maskinen. Styring af 

inverteren muliggør optimal drift af 

generator-motoren, den elektriske 

svingmotor-generator og motor i 

henhold til det pågældende arbej-

de, der gør det muligt for maskinen 

at vise sit potentiale fuldt ud og 

samtidig reducere brændstofforbru-

get væsentligt.
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Større alsidighed
Optimale valg til en lang 
række opgaver

Kraftfuld og præcis, Komatsus 

HB215LC-2 er udstyret, så den ef-

fektivt kan udføre enhver opgave, I 

har brug for. På store eller små byg-

gepladser, til gravning, grøftegrav-

ning, landskabspleje eller forbere-

delse af byggepladsen. Komatsus 

hydrauliksystem sikrer altid maksi-

mal produktivitet og kontrol.

Indbygget alsidighed

For at gøre det muligt at bruge 

mange forskellige skovle og udstyr 

som fx nedbrydere, er der rørføring 

til en hydraulisk hurtigkobling med 

justerbar trykindstilling, og et ekstra 

hydraulisk kredsløb standard på 

HB215LC-2.

Ekstraordinær miljøvenlig

HB215LC-2 er en perfekt maskine 

til by- og natarbejde og til byg-

gepladser, hvor ydeevne, lave 

emissioner og nedsat støjniveau 

er påkrævet. Komatsus eksklusive 

hybridteknologi understøttes af 

gennemprøvede funktioner som 

fx en effektiv lav-emissionsmotor, 

et meget avanceret system til at 

matche motor/hydraulik, og en 

øko-måler på kabineskærmen til at 

vejlede operatøren. Al denne avan-

cerede teknologi fører til en betyde-

lig reduktion af brændstofforbrug, 

emissioner og støjniveauer.

6 arbejdsprogrammer

Med de 6 funktioner power, løft, 

hammer, økonomi, udstyrpower- 

og udstyrøkonomifunktion har 

HB215LC-2 alle de kræfter, I har 

brug for, og samtidig et minimalt 

brændstofforbrug. Økonomifunk-

tionen kan justeres til en perfekt 

balance mellem styrke og økonomi, 

så det matcher dit arbejde. Det 

olieflow, der leveres til det hydrau-

liske udstyr, kan justeres direkte på 

monitorpanelets store skærm.

Forbedret stabilitet og 
løftekapacitet

En tungere kontravægt øger både 

stabiliteten af HB215LC-2 og dens 

løftekapacitet. Så kan i koncentrere 

jer om produktion, sikkert og ef-

fektivt.
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Større alsidighed
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Optimal førerkomfort

Varme- og køleboks

Bred, rummelig førerkabine

Den brede og rummelige kabine 

indeholder et opvarmet luftaffjed-

ret sæde med et ryglæn, der kan 

lænes tilbage. Sædehøjden og 

sædepositionen er let at justere 

med et udløsningshåndtag. Du kan 

også indstille armlænets positions-

mæssige indstilling og konsollens 

position.

Støjsvagt design

HB215LC-2 har det laveste støjni-

veau i sin klasse og er især veleg-

net til arbejde i snævre områder 

eller byområder. Nedsat blæserha-

stighed, køler med stor kapacitet 

og den optimale brug af lydisolering 

og af lydabsorberende materialer 

bidrager til at holde støjniveauet 

inde i HB215LC-2 på højde med 

det, der findes inde i en direktørbil.

Trykkabine

Et automatisk klimaanlæg, et luftfil-

ter og et positivt indvendigt lufttryk 

(60 Pa) kombineres for at forhindre, 

at der kommer støv udefra ind i 

kabinen.

Montering af støddæmper i 
kabinen

Den indbyggede stabilitet i 

Komatsu HB215LC-2, kombineret 

med et robust affjedret flerlagstykt-

flydende opspændingssystem, 

reducerer drastisk vibrationsniveau-

erne for operatøren.

Visning af det aktuelle og det tidligere 
brændstofforbrug

Hybriddriftsmonitor

Operatøren kan til enhver tid 

kontrollere det seneste brændstof-

forbrug og energiflowet mellem 

motoren og hybridkomponenterne 

på maskinens monitor.

Skærm til styring af hybridenergi

Joysticks med proportional kontrolknap for 
redskab (standard)
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Stort widescreen TFT 
monitorpanel

Til at sikre sikker, præcis og smidigt 

arbejde er den brugervenlige moni-

tor en meget intuitiv brugerflade for 

systemet til styring og overvågning 

af maskinens udstyr (EMMS). Fler-

sproget og med alle væsentlige op-

lysninger til rådighed på et øjeblik, 

enkelt og let at betjene kontakter 

og multifunktionsnøgler, der giver 

operatøren adgang med fingerspid-

sen til stort udvalg af funktioner og 

driftsmæssige oplysninger.
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Højeste sikkerhedsstandarder
Optimal 
arbejdspladssikkerhed

Sikkerhedsforanstaltningerne på 

Komatsu HB215LC-2 overholder 

de seneste branchestandarder og 

arbejder sammen som et system til 

at minimere risici for personale i og 

omkring maskinen. En kørealarm 

fremmer yderligere sikkerheden 

på byggepladsen. Meget holdbare 

skridsikre plader på gangarealet – 

med ekstra høj friktionsinddækning 

– opretholder langsigtet skridsikring.

Sikker adgang, let 
vedligeholdelse

Der er placeret termiske afskærm-

ninger rundt om motordelene med 

høj temperatur. Ventilatorrem og 

remskiver er godt beskyttet, og i 

tilfælde af skader er risiko for brand 

reduceret af en pumpe-/motor-

adskillelse, der forhindrer sprøjt af 

hydraulisk olie på motoren.

BakkameraSafe SpaceCab™

Skridsikre plader

Safe SpaceCab™

Førerkabinen er ROPS i overens-

stemmelse med ISO 12117-2:2008. 

Den har en rørformet stålramme 

og giver meget høj støddæmpning, 

slagfasthed og holdbarhed. Sikker-

hedsselen er udformet til at holde 

operatøren i førerkabinens sikker-

hedszone i tilfælde af, at maskinen 

vælter.

Ekstra kamera, monteret på højre side  
(ekstraudstyr)

Bakkamera

Et standardmonteret kamera giver 

et exceptionelt klart syn over den 

bageste arbejdszone på wide-

screen farveskærmen. Det lille 

kamera er justerbart og integreret i 

kontravægten. På forespørgsel fås 

maskinen med ekstra kamera på 

højre side.
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Kvalitet du kan regne med

Omfattende 
forhandlernetværk

Det omfattende Komatsu distribu-

tions- og forhandlernet er klar til at 

hjælpe med til at holde din flåde 

i optimal stand. Skræddersyede 

servicepakker er tilgængelige med 

ekspres levering af reservedele, for 

at sikre at din Komatsu vil fortsætte 

med at yde sit allerbedste.

Komatsu-
kvalitetskomponenter

Med de nyeste computerdesigntek-

nikker og et grundigt testprogram, 

producerer Komatsu globale know-

how maskiner, der er designet, 

produceret og testet til at opfylde 

dine højeste standarder.

Robust design

Maksimal driftsikkerhed og hold-

barhed – sammen med første-

klasses kundeservice – er hjør-

nestenene i Komatsus filosofi. 

Hele pladestykker og støbegods 

anvendes på centrale områder 

af maskinens struktur for en god 

vægtfordeling. Ekstra forstærkning 

på undersiden af armen beskytter 

strukturen mod materiale, der falder 

fra skovlen.

Pålidelig og effektiv

Produktivitet er nøglen til succes 

– alle de vigtigste komponenter i 

HB215LC-2 er designet og fremstil-

let direkte af Komatsu. Væsentlige 

maskinfunktioner er perfekt afstemt 

til en yderst pålidelig og produktiv 

maskine.

Støbt bomfod Enkeltstykke bomplader

5 år eller 10.000 
timers garanti på 
hybridkomponenterne

Komatsus hybridkomponenter er 

verdensberømte for deres drifts-

sikkerhed, og de er dækket af en 

gratis "5 års eller 10.000 timers" 

garanti. I tilfælde af maskinstop 

ligger der nye reservedele klar til 

ekspreslevering, så I hurtigt kan 

komme videre med arbejdet. 
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Komatsus trådløse overvågningssystem
Den nemme vej til højere 
produktivitet

KOMTRAX™ er det sidste nye 

inden for trådløs overvågningstek-

nologi. Det leverer værdifulde og 

omkostningsbesparende informa-

tioner om din flåde og udstyr og 

tilbyder dig et væld af informationer 

til at opnå maksimal maskinydelse. 

Ved at skabe et websupport, giver 

det dig mulighed for proaktiv og 

forebyggende vedligeholdelse af 

din flåde – og hjælper dig dermed til 

effektivt at drive en virksomhed.

Viden

Du får hurtigt svar på grundlæggen-

de og kritiske spørgsmål om dine 

maskiner – hvad de laver, hvornår 

de gjorde det, hvor de er placeret, 

hvordan de kan udnyttes mere ef-

fektivt, og hvornår de skal service-

res. Data om ydelse sendes videre 

via 3G/4G fra din maskine til din 

computer og til din lokale Komatsu 

forhandler – som med glæde står til 

rådighed med ekspert analyse og 

feedback.

Komfort

KOMTRAX ™ hjælper med at styre 

din flåde på nettet, uanset hvor 

du er. Data analyseres og pakkes 

specielt til nem og intuitiv visning i 

kort, lister, grafer og diagrammer. 

Du kan forudse, hvilken type tjene-

ste og hvilke dele dine maskiner har 

brug for, eller foretage fejlsøgning af 

problemer før Komatsus teknikere 

ankommer på stedet.

Power

De detaljerede oplysninger, som 

KOMTRAX ™ leverer 24 timer i 

døgnet, 7 dage om ugen, giver dig 

mulighed for at tage bedre daglige 

og langsigtede strategiske beslut-

ninger. Du kan forudse problemer, 

tilpasse vedligeholdelsesplaner, mi-

nimere driftsstop og beholde dine 

maskiner, hvor de hører hjemme – 

arbejdende på byggepladsen.
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KOMTRAX™Komatsus trådløse overvågningssystem
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Nem vedligeholdelse
Ekstremt effektivt 
brændstoffilter

Brændstofsystemets driftssik-

kerhed forbedres af det ekstremt 

effektive og nemt tilgængelige 

brændstoffilter. 

Side/side køling

Eftersom vandkøler, efterkøler og 

oliekøler er parallelt arrangeret, er 

det let at rengøre, fjerne og instal-

lere dem.

Støddæmpercylindre til gas-
støttet motorhjelm

Det er let at åbne og lukke motor-

hjelmen ved hjælp af støddæmper-

cylindrene til motorhjelmen.

Vand-
separator

Dette er stan-

dardudstyr, 

der fjerner 

eventuelt vand, 

som er blevet 

blandet med 

brændstoffet og forhindrer beskadi-

gelse af brændstofsystemet.

Oliefiltre med lang levetid

Det hydrauliske oliefilter bruger 

højtydende filtreringsmateriale for 

lange udskift-

ningsintervaller, 

hvilket reducerer 

vedligeholdel-

sesomkostnin-

gerne væsentligt.Komatsu CARE er et gratis vedli-

geholdelsesprogram for Komatsu 

kunder, der følger med som stan-

dard med alle nye Komatsu EU 

Stage IIIB entreprenørmaskiner. I de 

første 3 år eller 2.000 timer dækkes 

service planlagt fra fabrikken, udført 

af Komatsu-uddannede teknikere 

med Komatsu originaldele. 
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PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Brændstoftank ............................................................................ 400 l
Kølemiddel motor ...................................................................... 23,0 l
Kølemiddel hybridsystem ............................................................ 6,0 l
Motorolie ................................................................................... 18,0 l
Svinggear .................................................................................... 6,5 l
Svingmotor .................................................................................. 1,6 l
Generator-motor .......................................................................... 6,0 l
Hydrauliktank ............................................................................. 132 l
Slutdrev (hver side) ...................................................................... 5,0 l

UNDERVOGN

Konstruktion ................. X-rammens midterafsnit med båndrrammer
 til afsnitsboks

Kæde
 Type .............................................................. kæde med tætninger
 Sko (hver side) ............................................................................49
 Båndstrammer ..................... kombineret fjeder og hydraulikenhed
Ruller
 Underruller (hver side) ...................................................................9
 Bæreruller (hver side) ....................................................................2

KØREMOTOR OG BREMSE

Styringskontrol .............................2 greb med pedaler, der giver fuld 
uafhængig kontrol over hvert bånd

Køremetode .................................................................... hydrostatisk
Driftskørsel ..................................................... automatisk 3-trinsvalg
Stigningsevne ......................................................................70%, 35°
Maks. kørehastigheder
 Lav / mellem / høj ............................................. 3,0 / 4,1 / 5,5 km/t
Maksimal trækkraft .............................................................20.600 kg
Bremsesystem ................................... med hydrauliske bremseskiver 

i hver køremotor

SVINGSYSTEM

Type ...............................................................................elektrisk drev
Svingreduktion ..................................................................planetgear
Svingbremse .............................................................elektrisk bremse
Svinglås ......................................................... mekanisk skivebremse
Svinghastighed ............................................................ 0 - 12,4 o/min
Svingdrejemoment ................................................................ 69 kNm

MILJØ

Motor emission .............................overholder til fulde EUs Stage IIIB 
regulativerne for udstødnings emission

Lyd niveauer
 LwA udvendigt .............................102 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
 LpA lydtryk i kabine ........................69 dB(A) (ISO 6396 dynamisk)
Vibrationsniveau (EN 12096:1997)*
 Hånd/arm ............................ ≤ 2,5 m/s² (usikkerhed K = 0,51 m/s²)
 Helkropsvibrationer ............. ≤ 0,5 m/s² (usikkerhed K = 0,30 m/s²)
* med henblik på risikovurdering i henhold til direktiv 2002/44/EF, 
henvises der til ISO/TR 25398:2006.

HYDRAULIKSYSTEM

Type .................................... HydrauMind. Lukket-centersystem med 
belastningsføler og trykudligningsventiler

Hovedpumpe ...............2 variable skiftestempelpumper, der forsyner 
bom, gravearm, skovl og kørekredsløb

Kapacitet ............................................................................. 452 l/min
Indstillinger af aflastningsventil
 Drifttryk .........................................................................380 kg/cm²
 Køre ..............................................................................380 kg/cm²
 Pilottryk ...........................................................................33 kg/cm²

MOTOR

Model .......................................................... Komatsu SAA4D107E-2
Type .............................vandkølet, turboladet, efterkølet dieselmotor 

med direkte common rail-indsprøjtning
Motoreffekt
 Ved angivet omdrejningstal ..........................................2.000 o/min
 ISO 14396 .............................................................110 kW / 148 hk
 ISO 9249 (nettoydelse) .........................................104 kW / 139 hk
Cylinderantal ....................................................................................4
Boring × slaglængde ...................................................107 × 124 mm
Slagvolumen .............................................................................. 4,46 l
Batterier .................................................................... 2×12 V / 140 Ah
Generator ......................................................................... 24 V / 90 A
Startmotor .................................................................... 24 V / 5,5 kW
Luftfiltertype ............. dobbelt elementtype med overvågningspanel,

 støvindikator og automatisk støvudsuger
Nedkøling ..................ventilator af sugetypen med kølersvingskærm

Tekniske data

DRIFTSVÆGT (CA.)

Tredobbelt rippede skoplader Driftsvægt Marktryk 

600 mm 22.580 kg 0,47 kg/cm²

700 mm 22.850 kg 0,41 kg/cm²

800 mm 23.170 kg 0,37 kg/cm²

900 mm 23.440 kg 0,33 kg/cm²

Driftsvægt, herunder mono-bom, 2,9 m arm, 0,8 m³ skovl, operatør, 
smøremiddel, kølemiddel, fuld brændstoftank og standardudstyr.
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Dimensioner & arbejdsværdier

MASKINDIMENSIONER

A Samlet bredde for øvre struktur 2.705 mm

B Samlet kabinehøjde 3.045 mm

C Basismaskinens samlede længde 5.135 mm

D Taillængde 2.910 mm

Tailsvingradius 2.940 mm

E Frihøjde under kontravægt 1.085 mm

F Højde til top af kontravægt 2.610 mm

G Frihøjde 440 mm

H Undervogn centerafstand 3.655 mm

I Båndlængde 4.450 mm

J Båndafstand center 2.380 mm

K Skoplade bredde 600, 700, 800, 900 mm

L Samlet bredde med 600 mm skoplader 2.980 mm

Samlet bredde med 700 mm skoplader 3.080 mm

Samlet bredde med 800 mm skoplader 3.180 mm

Samlet bredde med 900 mm skoplader 3.280 mm

TRANSPORTDIMENSIONER

Armlængde 2,9 m 

M Transportlængde 9.625 mm

N Længde på jorden (transport) 5.000 mm

O Samlet højde (til toppen af bommen) 3.135 mm

SKOVL- OG ARMKRAFT

Armlængde 2,9 m

Skovlens gravestyrke 14.100 kg

Skovlens gravestyrke ved PowerMax 15.200 kg

Armens brydekraft 10.300 kg

Armens brydekraft ved PowerMax 11.000 kg Denne tabel er kun til reference. De viste skovle er ikke nødvendigvis  
tilgængelige.
Venligst kontakt din forhandler vedrørende det korrekte valg af skovle og 
udstyr, der passer til opgaven.

MAKS. SKOVLKAPACITET OG VÆGT

Armlængde 2,9 m

Materialevægt op til 1,2 t/m³ 1,65 m³ 1.150 kg

Materialevægt op til 1,5 t/m³ 1,40 m³ 1.025 kg

Materialevægt op til 1,8 t/m³ 1,22 m³ 925 kg

J

L

KG H

I
N

D
M

OF

E

B

A

C
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7,6 m kg *4.100 *4.100

6,1 m kg *3.850 *3.850 *6.550 5.800

4,6 m kg *3.850 *3.850 *5.250 4.050 *7.250 5.650 *8.050 *8.050

3,0 m kg *3.950 3.550 5.900 4.000 8.250 5.450 *10.400 8.200 *12.850 *12.850

1,5 m kg *4.250 3.400 5.800 3.900 8.000 5.250 12.550 7.750

0,0 m kg *4.750 3.500 5.700 3.800 7.800 5.100 12.200 7.500 *7.500 *7.500

- 1,5 m kg 5.650 3.750 5.650 3.800 7.750 5.000 12.100 7.400 *12.000 *12.000

- 3,0 m kg 6.750 4.450 7.800 5.050 12.200 7.450 *18.500 14.150

- 4,6 m kg *9.000 6.300 *10.750 7.650 *15.050 14.500

Dimensioner & arbejdsværdier

ARBEJDSOMRÅDE

Armlængde
7,6 m 6,1 m 4,6 m 3,0 m 1,5 m

A

B

C

Med 700 mm sko– Rækkevidde fra svingcenter

– Højde på skovlkrog

– Løftekapacitet

– Dimensionering over front

– Dimensionering over side

– Dimensionering ved maksimal 
rækkevidde

LØFTEKAPACITET

ARMLÆNGDE 2,9 m

A Maks. gravehøjde 10.000 mm

B Maks. dumpningshøjde 7.110 mm

C Maks. gravedybde 6.620 mm

D Maks. vertikal væggravningsdybde 5.980 mm

E Maks. snitgravedybde for 2,44 m niveau 6.370 mm

F Maks. graverækkevidde 9.875 mm

G Maks. rækkevidde, nede 9.700 mm

H Min. svingradius 3.040 mm

2,9 m

* Belastningen er begrænset af den hydrauliske kapacitet, ikke af faren for at vælte. Vurderingerne er baseret på SAE-standard nr. J1097.
Driftsbelastningen overskrider ikke 87% af den hydrauliske løftekapacitet eller 75% af tippelæsset.
Ved løft med ekstraudstyr installeret på armen skal vægten af ekstraudstyret trækkes fra de viste værdier.
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Standard- og ekstraudrustning

Den lokale Komatsu-partner:

HB215LC-2
Hydraulisk gravemaskine

Andet udstyr på forespørgsel

 standardudrustning 
 ekstraudstyr

MOTOR
Komatsu SAA4D107E-2 turboladet common rail 
højtryksindsprøjtnings dieselmotor



Overholder EUs Stage IIIB regulativerne 

Ventilator af sugetypen med kølersvingskærm 

Automatisk opvarmningssystem til motoren 

Motor-overophednings beskyttelses system 

Kontrolviser til brændstof 

Automatisk opbremsningsfunktion 

Justerbar tomgangsnedlukning 

Justerbar øko-måler og tomgangsalarm 

Motornøglestop 

Motortændingen kan blive sikret med en 
adgangskode efter anmodning



Generator 24 V/90 A 

Startmotor 24 V/5,5 kW 

Batterier 2×12 V/140 Ah 

HYDRAULIKSYSTEM
Elektronisk lukket center belastningsføler (E-CLSS) 
hydraulisk system (HydrauMind)



Fælles styresystem (PEMC) for pumpe og motor 

Valgsystem for 6-trinsarbejdsfunktion; 
energifunktion, økonomifunktion, 
nedbryderfunktion, udstyrenergi- og 
udstyrøkonomifunktion og løftefunktion



PowerMax funktion 

Justerbare PPC håndledsbetjeningsgreb til 
gravearm, bom, skovl og sving med glidende 
proportional styring for redskab og 3 ekstra 
knapper



Forberedt til hydraulisk hurtigskifte 

To ekstra hydrauliske kredsløb 

KØREMOTOR OG BREMSE
Hydrostatisk, 3-trins køresystem med automatisk 
skift og slutdrev af planetgeartypen samt 
hydrauliske køre- og parkeringsbremser



PPC betjeningsgreb og pedaler til styring og kørsel 

FØRERKABINE
SpaceCab™ med forstærket sikkerhed; højt 
tryk og tætforseglet hypertyktflydende monteret 
førerkabine med tonet sikkerhedsglasvinduer, stort 
tagvindue med solskærm, optrækkelig forrude 
med låseanordning, aftageligt nederste vindue, 
forrudevinduesvisker med sporadisk funktion, 
solskærm, cigarettænder, askebæger, bagagehylde, 
gulvmåtte



Opvarmet, luftaffjedret sæde med lændestøtte og 
høj ryg, højdejusterbare armlæn samt udtrækkelig 
sikkerhedssele



Automatisk klimakontrol-system 

12 V strømudtag 

Drikkeholder og bladstativ 

Varme- og køleboks 

Radio 

AUX indgang (MP3 stik) 

Nederste vinduesvisker 

Regnskærm (ikke med OPG) 

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Automatisk afluftning af brændstofledning 

Luftrenser med dobbelt elementtype med 
støvindikator og automatisk støvudsuger



KOMTRAX™ – Komatsu trådløst 
overvågningssystem



Multi-funktionsfarvemonitor, der er 
videokompatibel, med system til styring og 
overvågning af maskinens udstyr (EMMS) og 
effektivitetsvejledning



Komatsu CARE 

Værktøjssæt 

Servicepunkter 

Automatisk smøresystem 

SIKKERHEDSUDSTYR
Bakkamera 

Elektrisk horn 

Advarselsindikator for overbelastning 

Låsbar brændstofhætte og dæksler 

Kørealarm 

Sikkerhedsventiler til bom 

Store håndlister, bagudrettede spejle 

Batterihovedafbryder 

ROPS i overensstemmelse med ISO12117-2:2008 

Sikkerhedsventil til arm 

Ekstra kamera, monteret på højre side 

OPG niveau II frontrudegitter, med hængsler 

OPG niveau II taggitter 

LYGTER
Arbejdslys: 4 kabineloft (foran), 1 bom, 
1 kontravægt (bagerst), rotorblink



ANDET UDSTYR
Standard kontravægt 

Fjernbetjent smøring af svingcirkel og stifter 

Elektrisk tankningspumpe med automatisk 
slukkefunktion



Standard farveskema og mærkater 

Reservedelsbog og operatørvejledning 

UNDERVOGN
Underrulle beskyttelse 

Kraftig bundplade i center af undervogn 

LC undervogn 

600, 700, 800, 900 mm tre-kams skoplade 

ARBEJDSUDSTYR
Mono bom 

2,9 m arm 

Komatsu skovle 

Komatsu hammer 

HYBRIDSYSTEM
System til gendannelse af energi til den  
elektriske svingmotor



Ultra-capacitor med indbygget inverter 

Kombineret generator-motor 


