
WA380-7

MOTOREFFEKT
143 kW / 192 hk @ 2.100 o/min

EGENVÆGT
18.510 - 19.715 kg

SKOVL
3,1 - 6,5 m³

Læssemaskine

WA
380
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Ved første øjekast
Komatsu WA380-7 læssemaskine er en perfekt blanding af ydelse, komfort og brændstoføkonomi. Den 

indbyggede "Komatsu SmartLoader Logic" er en ny og fuldautomatisk motorstyring, der giver præcis 

tilstrækkeligt drejningsmoment til hver arbejdsfase, hvilket reducerer brændstofforbruget betragteligt 

uden tab af produktivitet. Du nyder imponerende kørehastigheder takket være det nye intelligente frem-

driftssystem og Komatsus forbedrede ”lock-up” funktion på momentomformeren med stor kapacitet. 

WA380-7 er perfekt til et stort antal opgaver og giver ekstraordinær hjultrækkraft og en fremragende 

præstation, selv på stejle hældninger eller nedkørsler. Den nye SpaceCab™ er meget støjsvag og kom-

binerer sikkerhed og ergonomi med en hidtil uset grad af Komatsu komfort. Pålidelighed, nem service, 

økonomi og sikkerhed - WA380-7 sætter nye standarder for industrien.

Høj produktivitet og lavt brændstofforbrug
• Lavt forbrug EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim motor

• LC converter med automatisk “lock-up”

• Komatsu SmartLoader Logic

• Mere brændstof-besparende teknologi

Fremragende stabilitet og 
manøvredygtighed
• Fremragende tømningshøjde og -rækkevidde

• Stor sporvidde og lang akselafstand

• Laststabilisator giver minimalt spild

• Komatsu CLSS hydrauliksystem
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WA380-7

Førsteklasses førerkomfort
• Nydesignet SpaceCab™

• Fuldt luftaffjedret førerstation

• Støjsvagt design

• Forbedret førerkomfort

• Bakkamera

Enkel & bekvem håndtering
• Nyt overvågningssystem

• EPC single levers eller 

EPC multifunktions-joystick standard

• Intelligent gaspedal

Nem vedligeholdelse
• Bred åbenribbet køler med automatisk vendbar ventilator

• Fabriksmonteret centralsmøring

• Store opklappelige skærme gør det let at komme til servicepunkterne

• Robuste komponenter med lang levetid

Komatsus trådløse 

overvågningssystem

Gratis serviceprogram 

for kunder

 MOTOREFFEKT
143 kW / 192 hk @ 2.100 o/min

EGENVÆGT
18.510 - 19.715 kg

SKOVL
3,1 - 6,5 m³
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Høj produktivitet og lavt brændstofforbrug
Komatsu SmartLoader Logic

WA380-7 har Komatsu SmartLoa-

der Logic, et nyt fuldautomatisk 

motorstyresystem. Uden at gribe 

ind i normal drift tilegner denne 

teknologi sig data fra forskellige 

sensorer i bilen og leverer optimalt 

drejningsmoment for hver arbejds-

fase. Den begrænser drejningsmo-

mentet under mindre krævende drift 

og nedsætter brændstofforbruget 

uden at nedsætte kapaciteten.

Ny Komatsu motorteknologi

Den kraftige og brændstofbespa-

rende Komatsu SAA6D107E-2 motor 

i WA380-7 leverer 143 kW/192 HK og 

er EU Stage IIIB / EPA Tier 4 interim 

certifi ceret. Dens turbo bruger en 

hydraulisk aktuator til at yde optimal 

opladningstryk på alle tidspunkter, og 

gør motoren meget modtagelig under 

alle belastningsforhold. Motoren 

når allerede sin maks. ydeevne på 

152 kW/204 HK ved 1.600 o/min.

Mere brændstof-besparende 
teknologi

Den valgbare motorfunktion og 

justerbare tomgangsnedlukning 

er værktøjer til et betydeligt la-

vere brændstofforbrug. WA380-7 

øko-måleren viser aktive anbefa-

linger på førerhusets skærm som 

hjælp til dig til at maksimere disse 

brændstofbesparelser. For mere 

brændstoføkonomi forhindrer de 

elektronisk styrede hydraulikpum-

per til arbejds- og styresystemet 

spildt hydraulisk fl ow og leverer den 

nøjagtige mængde olie, der kræves 

til alle maskinens bevægelser.

Komatsu Diesel Particulate Filter (KDPF)

Komatsus højeffektive DPF opfanger mere 

end 90 % af partiklerne. Det omfatter en 

særlig oxideringskatalysator med brændstof-

indsprøjtningssystem, der kan forbrænde 

opfangede partikler ved enten aktiv eller pas-

siv regenerering, uden at det er nødvendigt 

at afbryde maskinens drift.

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.

Komatsu Variable Geometry Turbo (KVGT)

KVGT giver optimal luftstrøm til motorens for-

brændingskammer under alle hastigheds- og 

belastningsforhold. Udstødningsgassen er re-

nere, brændstoføkonomien er forbedret, mens 

maskinkraften og ydeevnen opretholdes.

High-Pressure Common Rail (HPCR)

For at opnå en fuldstændig brændstoffor-

brænding og lavere udstødningsgasser, er 

det kraftige højtryks Common Rail brænd-

stofi ndsprøjtningssystem computerstyret 

til at levere en præcis mængde brændstof 

under tryk ind i det omdesignede motorfor-

brændingskammer ved gentagne injektioner.

Variabel dyse

Oxideringskatalysator

Sodfi lter

KVGT
EGR ventil

Køler

EGR køler

Komatsu Closed Crankcase Ventilation 

(KCCV)

Emissioner fra krumtaphuset (blow-by gas) 

ledes gennem et CCV-fi lter. Den olietåge, 

der fanges i fi lteret, returneres tilbage til 

krumtaphuset, medens den fi ltrerede gas 

returneres til luftindtaget.

Injector

Elektronisk 

styring

Common rail

Højtrykspumpe

KVGT KCCV
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Nm kWLC converter med automatisk 
“lock-up”

Den totalt ændrede Komatsu-driv-

line giver i kraft af LC converteren 

store kapacitet optimal ydeevne 

og et uovertruffet forhold mellem 

hjultrækkraft og vægt. Ved at yde 

høj hjultrækkraft ved lave hastighe-

der er det ren barneleg at klare jobs 

som indtrængning i tætte og hårde 

materialer. Det giver høj produktivi-

tet ved V-formet læsning, selv hvor 

pladsen er trang.

Nm

kW

Hurtigere læsning og 
transport

LC converteren med “lock-up” 

funktion giver uovertruffen produk-

tivitet og brændstoføkonomi ved 

læsse- og transportopgaver over 

såvel korte som lange afstande. Fø-

reren kan aktivere systemet fra 2. til 

4. gear. Herved øges kørehastighe-

den betydeligt, specielt ved kørsel 

opad, takket være det direkte træk. 

Det reducerer ligeledes brændstof-

forbruget ved at fjerne tabet i LC 

converteren.
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Fremragende stabilitet og manøvredygtighed

Laststabilisator

Laststabilisatoren reducerer stød i 

læsseudstyret, når der køres med 

last. Materialer kan transporteres 

ved højere hastighed med minimalt 

spild. Ved kørehastigheder under 

7 km/t deaktiveres laststabilisatoren 

automatisk for at sikre præcis 

læsning af paller på lastbiler.

Fremragende tømningshøjde 
og -rækkevidde

Læsserammen giver en impone-

rende tømningshøjde på 2.905 mm 

og en ligeså imponerende ræk-

kevidde på 1.100 mm mulig (med 

3,1 m³ skovl, målt til skovlskær). 

Med denne rækkevidde kan høje 

feedere eller lastbiler læsses hurtigt 

og nemt.

Stor sporvidde og lang 
akselafstand

En sporvidde på 2.160 mm og en 

akselafstand på 3.300 mm giver 

WA380-7 en fantastisk stabilitet 

– stor nok til at kunne klare bar-

ske forhold og hurtige læsse- og 

transport-forløb med minimalt spild 

og maksimal komfort. WA380-7, 

der har en knækstyring på 40° til 

begge sider, er meget manøvredyg-

tig, også hvor pladsen er trang.

Præcis manøvrering

Komatsus CLSS-hydraulik giver en 

uhyre præcis betjening af læsse-

udstyret og sikrer, at såvel skovl og 

bom som andet hydraulisk drevet 

udstyr kan bevæges jævnt og sam-

tidigt. WA380-7 har variable stem-

pelpumper i både hydraulik- og 

styresystemet. Pumperne giver lige 

netop den nødvendige oliemæng-

de, hvilket medvirker til en markant 

forbedring af brændstoføkonomien.
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Enkel & bekvem håndtering

Multifunktions-joystick EPC

Det servostyrede multifunktions-

joystick EPC med indbygget frem-/

bak-omskifter gør det let og beha-

geligt at betjene udstyret. Føreren 

kan med én hånd styre redskabet 

og samtidig skifte mellem frem og 

bak. Multifunktions-joysticket er det 

perfekte valg ved jordarbejder.

“By Wire” drift

Den nye elektroniske Pilot Control 

(EPC) single levers er integreret 

med sædet og kan nemt tilpasses 

enhver fører. De korte håndtag er 

kontrolleret med fi ngerspidserne 

for præcis og ubesværet drift, med 

modulerende funktion uden vibra-

tion for en opbremsning og stands-

ning af en sænkningsskovl. Den 

øverste og nederste læsserammes 

højdestopposition kan forudindstil-

les med en kontakt, og EPC har en 

halvautomatisk udgravningsfunk-

tion til den enkle fyldning af skovle.

Nyt overvågningssystem

WA380-7 har et helt nyt ma-

skinovervågningssystem, der 

styrer alle væsentlige funktioner. 

Specifi kke indstillinger kan gem-

mes i managementprogrammet til 

udstyret til at fremskynde arbejdet i 

applikationer, der kræver en hyp-

pig udskiftning af skovle eller andet 

tilbehør.

Auto-kickdown

WA380-7 kan automatisk skifte ned 

fra F2 til F1 for at gøre driften let-

tere og mere produktiv.

Intelligent gaspedal

For at mindske brændstofforbruget 

hjælper Komatsus innovative tryk-

følsomme gaspedal dig automatisk 

med at matche timingen af gearskift 

til belastningen. Ved tungt arbejde, 

der kræver høj hjultrækkraft og 

maksimal acceleration, er vi tilbø-

jelige til at trykke kraftigt på gas-

pedalen. WA380-7 forudser dette 

og skifter gear så sent som muligt. 

Ved let arbejde, hvor brændstof-

forbruget er en vigtig faktor, træder 

føreren intuitivt let på gaspedalen. 

Igen registrerer maskinen det - og 

skifter gear så tidligt som muligt for 

at opnå den bedste brændstofud-

nyttelse.
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Optimal førerkomfort
Nydesignet SpaceCab™

WA380-7 førerhuset har rige-

lig oplagringsplads med en stor 

bagagerumsboks, en opbeva-

ringskasse på venstre side og en 

varm- eller koldboks på højre side. 

For den ideelle Komatsu komfort 

kan klimastyringen indstilles til den 

ønskede temperatur, og vinklen på 

armlænet er fuld justerbart. Den nye 

brugervenlige TFT farveskærm har 

en meget intuitiv brugerfl ade. Let at 

tilpasse med enkle kontakter eller 

multifunktionsnøgler og et udvalg 

på 25 sprog, det giver dig adgang 

med fi ngerspidsen til en bred vifte 

af funktioner og driftsmæssige 

oplysninger til at muliggøre sikkert, 

præcist og jævnt arbejde.

Fuldt luftaffjedret førerstation

Den brede rummelige førerkabine 

har en ny, fuldt luftaffjedret be-

tjeningsstation, der inkorporerer 

sidekonsollerne, som er monteret, 

sammen med en høj ryg, et fuldt 

justerbart sæde, opvarmet (ekstra-

udstyr) for bedre komfort.

Forbedret førerkomfort

Med øget lagerplads i førerhuset, 

en AUX-indgang (MP3-stik) og 

12 V og 24 V strømforsyning, giver 

førerhuset maksimal komfort. Det 

automatiske klimaanlæg giver 

føreren mulighed for let og præcist 

indstille kabinens klima.

Støjsvagt design

Den store kabine er bygget på 

Komatsus unikke ROPS / FOPS 

tyktfl ydende opspændingssystem. 

Den støjsvage motor, den hydrau-

lisk drevne blæser, og de hydrau-

liske pumper er monteret med 

gummi puder, og forseglings- og 

støjisoleringsmaterialet giver en 

rolig, lav vibration og et støvtæt 

miljø. Støjniveauet inde i førerhuset 

er reduceret til bare 68 db(A).

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 

motorhjelmen.

AUX indgang (MP3 stik) Nyt overvågningssystem
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Nem vedligeholdelse

Nem adgang til servicepunkter

De opklappelige serviceskærme 

har gasfjedre for at gøre det nemt 

og sikkert at åbne dem. De store 

skærme sikrer, at alle de punkter, 

der kræver daglig service, kan nås 

fra jorden. Servicetiden reduceres 

til et minimum, da serviceinterval-

lerne er lange og alle fi ltre er samlet 

centralt.

Bred åbenribbet køler med 
automatisk vendbar ventilator

En bred åbenribbet køler forhindrer 

tilstopning, selv når der arbejdes 

i støvede omgivelser. For at mi-

nimere den manuelle rengøring 

blæser en automatisk eller manuelt 

aktiveret vendbar ventilator støvet 

bort. Den “automatisk vendbare” 

funktion gør det muligt at indstille 

rengøringsvarighed og -intervaller, 

så de passer perfekt til arbejdsfor-

holdene.

Motorstyrings- og 
overvågningssystem (EMMS)

Den nye store højtopløselige 

farveskærm viser forskellige infor-

mationer om maskinen og giver 

mulighed for adskillige indstillinger. 

Driftregistrerings-menuen viser det 

gennemsnitlige brændstofforbrug, 

tomgangstimer og andre funktioner. 

Fejlkoder vises tydeligt og gemmes 

for at advare føreren og forenkle 

fejlfi ndingen. EMMS overvåger alle 

systemparametrene via service-mo-

de - herved forbedres fejlsøgningen 

og servicetiden minimeres.

Komatsu CARE er et gratis ser-

viceprogram for Komatsu kunder, 

der følger med som standard 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. Det giver 

også op til et maksimum på 2 gratis 

regenereringer af Komatsu diesel-

partikelfi lter (KDPF) og en KDPF 

garanti for de første 5 år eller 9.000 

timer.

Regenerering af 
dieselpartikelfi lter

Det er ikke nødvendigt at afbryde 

eller forlænge det daglige arbejde 

for at regenerere dieselpartikelfi lter-

systemet. På grund af den overleg-

ne Komatsu teknologi foregår KDPF 

regenereringen automatisk når som 

helst.
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Komatsus trådløse overvågningssystem
Den nemme vej til højere 
produktivitet

KOMTRAX™ er det sidste nye 

inden for trådløs overvågningste-

knologi. Det leverer værdifulde og 

omkostningsbesparende informa-

tioner om din fl åde og udstyr og 

tilbyder dig et væld af informationer 

til at opnå maksimal maskinydelse. 

Ved at skabe et net af support, 

giver det dig mulighed for proaktiv 

og forebyggende vedligeholdelse af 

din fl åde - og hjælper dig dermed til 

effektivt at drive en virksomhed.

Viden

Du får hurtigt svar på grundlæg-

gende og kritiske spørgsmål om 

dine maskiner - hvad de laver, 

hvornår de gjorde det, hvor de er 

placeret, hvordan de kan udnyttes 

mere effektivt, og hvornår de skal 

serviceres. Data om ydelse sendes 

videre via satellit 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 fl åde på nettet, uanset hvor du 

er. Data analyseres og pakkes spe-

cielt til nem og intuitiv visning i kort, 

lister, grafer og diagrammer. Du 

kan forudse, hvilken type tjeneste 

og hvilke dele dine maskiner har 

brug for, eller foretage fejlsøgning af 

problemer før Komatsus teknikere 

ankommer på stedet.
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KOMTRAX™
Power

De detaljerede oplysninger, som KOMTRAX ™ leverer ved hånden 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, giver dig 

mulighed for at tage bedre daglige og langsigtede strategiske beslutninger. Du kan forudse problemer, tilpasse 

vedligeholdelsesplaner, minimere driftsstop og beholde dine maskiner, hvor de hører hjemme - arbejdende på 

byggepladsen.

Via web applikation er en række sø-

geparametre til rådighed, for hurtigt 

at fi nde oplysninger om specifi kke 

maskiner baseret på vigtige fakto-

rer såsom udnyttelsesgrad, alder, 

forskellige påmindelsesbeskeder og 

meget mere.

Et simpelt diagram viser maskinens 

brændstofforbrug og hjælper dig 

med at beregne de samlede omko-

stninger til en byggeplads og nemt 

planlægge brændstof leverancer.
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Robust og driftssikker
Designet og bygget af 
Komatsu

Motor, hydraulik, transmission og 

for- og bagaksel er originale Komat-

su-komponenter. Helt ned til den 

mindste skrue er alle komponenter 

underkastet høje kvalitetskrav og 

en streng kvalitets-kontrol. Nøjag-

tigt afstemt med hinanden byder de 

på et maksimum af effektivitet og 

driftssikkerhed.

Kraftige HD-aksler

De kraftige aksler har usædvanlig 

lang levetid selv under de mest bar-

ske arbejdsforhold. Det selvspær-

rende differentiale (LSD) er eks-

traudstyr og er særdeles velegnet 

til blødt og fedtet underlag såsom 

sand eller våd jord.

Robust chassis

Chassiset’s udformning med stor 

afstand mellem led-punkterne, sik-

rer den samlede konstruktions høje 

stabilitet og reducerer belastning af 

lejerne i knækområdet.

Driftsbremse – lameller i 
oliebad

Driftsbremsen er indkapslet, og 

lamellerne løber i et oliebad. Brem-

sen forbliver ren og fungerer ved 

lav temperatur, hvilket giver øgede 

serviceintervaller og lang levetid.
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Skræddersyede systemer
Divisionen for arbejdsudstyr

Komatsu-læssemaskiner er sam-

men med en lang række originale 

Komatsu-redskaber den rette løs-

ning til alle industrisektorer. Vores 

“division for arbejds udstyr” tilbyder 

specialkonstruerede maskiner og 

redskaber. De skræddersyede sy-

stemer giver høj ydelse og fremra-

gende driftssikkerhed selv under de 

barskeste forhold.

Affaldshåndtering

Vi tilpasser læssemaskinerne til de 

forskellige forhold, affaldshåndte-

ringsstederne har. Sammen med 

kraftige redskaber tilbyder vi syste-

mer, der kan beskytte maskinerne 

mod skader.
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Højtipskovl

For maksimale tømningshøjder 

med lette materialer som kul eller 

træspåner. Tømmecylindrene er 

placeret enten inden for eller uden-

for skovlen.

Konfi guration af modulær skovl

For at opfylde kravene i den moderne byggebranche 

og til at tage hensyn til de enkelte kunders ønsker tilbyder 

den modulære skovlkonfi gurator at sammensætte dit eget favorit 

skovldesign til specifi kke opgaver. Med denne skræddersyede konfi gura-

tion kan du opnå maksimal effektivitet, produktivitet og pålidelighed.

Skovle og ekstraudstyr

Skovl med overfald

Perfekt egnet til optagning af 

voluminøst og sammentrykkeligt 

materiale som have- eller plastaf-

fald osv.

Hydraulisk hurtigskifte

Med den hydrauliske hurtigskifte 

i HD-udførelse, som kan fås som 

ekstraudstyr, kan WA380-7 skifte 

mellem forskelligt udstyr.
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Tekniske data

MILJØ

Motor emission ..... Overholder til fulde EUs Stage IIIB og EPA Tier 4

 interim regulativerne for udstødnings emission

Lyd niveauer

 LwA udvendigt ................................. 106 dB(A) (2000/14/EC trin II)

 LpA lydtryk i kabine ........................68 dB(A) (ISO 6396 dynamisk)

Vibrationsniveau (EN 12096:1997)*

 Hånd/arm ............................ ≤ 2,5 m/s² (usikkerhed K = 0,98 m/s²)

 Kabinet ................................ ≤ 0,5 m/s² (usikkerhed K = 0,34 m/s²)

* med henblik på risikovurdering i henhold til direktiv 2002/44/EF, 

henvises der til ISO/TR 25398:2006.

FØRERKABINE

SpaceCab™ kabine med dobbeltdør i henhold til ISO 3471 med 

ROPS (Roll Over Protective Structure) i henhold til SAE J1040c og 

FOPS (Falling Object Protective Structure) i henhold til ISO 3449. 

Den luftkonditionerede trykkabine hviler på viskosedæmpere og er 

støjdæmpet.

STYRESYSTEM

System ...........................................................................Knækstyring

Type ........................................................Fuldhydraulisk servostyring

Udslag til hver side ....................................................................... 40°

Styrepumpe .................................................. Variabel stempelpumpe

Driftstryk ...........................................................................250 kg/cm²

Kapacitet ...........................................................................137 ltr/min

Antal styrecylindre ............................................................................2

Type ......................................................................... Dobbeltvirkende

Boring × slaglængde .....................................................75 × 442 mm

Mindste venderadius (yderkant dæk 23.5 R25)..................6.320 mm

HYDRAULIKSYSTEM

Type ............. Komatsu CLSS (Closed Centre Load Sensing System)

Hydraulikpumpe ........................................... Variabel stempelpumpe

Driftstryk ...........................................................................320 kg/cm²

Kapacitet ............................................................................  205 l/min

Antal løfte-/skovlcylindre ...............................................................2/1

Type ......................................................................... Dobbeltvirkende

Boring × slaglængde

 Løftecylinder ............................................................130 × 713 mm

 Skovlcylinder ...........................................................150 × 535 mm

Tider med nominel skovlfyldning

 Løft .......................................................................................... 5,9 s

 Sænk (tom) ............................................................................. 3,3 s

 Tømning .................................................................................. 1,8 s

BREMSER

Driftsbremser .............................Hydraulisk aktiverede lamelbremser

 i oliebad på alle hjul

Parkeringsbremse ..........................................Lamelbremse i oliebad

Nødbremse ..........................................Anvender parkeringsbremsen

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Kølesystem .................................................................................54 ltr

Brændstoftank ............................................................................ 300 l

Motorolie ...................................................................................... 23 l

Hydrauliksystem .......................................................................142 ltr

Foraksel ......................................................................................40 ltr

Bagaksel .....................................................................................40 ltr

Momentomformer og gearkasse .................................................. 54 l

TRANSMISSION

Gearkasse .....................................................Automatisk power-shift

Momentomformer .................................En-trins, to-faset, 3-element,

 med „lock-up“ kobling

Kørehastigheder i km/h (med dæk 23.5 R25)

Gear 1. 2. 3. 4.

Fremad 6,6 11,7 20,9 36,1

 med direkte gennemkobling – 12,4 22,5 40,0

Bak 7,1 12,4 22,3 38,6

 med direkte gennemkobling – 13,3 24,1 40,0

AKSLER OG DÆK

System .......................................................................... Firehjulstræk

Foraksel ........................................ Komatsu HD-aksel, halvfl ydende,

 med standard-differentiale

 (Lamelspærredifferentiale (LSD) ekstraudstyr)

Bagaksel ....................................... Komatsu HD-aksel, halvfl ydende,

 med standard-differentiale, 26° pendulvinkel 

(Lamelspærredifferentiale (LSD) ekstraudstyr)

Differentiale ........................................................ Ligefortandet konisk

Finaledrev ........................................ Integrerede planetgear i oliebad

Dæk ..................................................................................... 23.5 R25

MOTOR

Model .......................................................... Komatsu SAA6D107E-2 

Vandkølet, turboladet, efterkølet dieselmotor

 med direkte common rail-indsprøjtning

Motoreffekt

 ved angivet omdrejningstal ..........................................2.100 o/min

 ISO 14396 .............................................................143 kW / 192 hk

 ISO 9249 (nettoydelse) .........................................142 kW / 191 hk

Maks. drejningsmoment / omdrejningstal .......941 Nm / 1.450 o/min

Cylinderantal ....................................................................................6

Boring × slaglængde ...................................................107 × 124 mm

Slagvolumen ......................................................................... 6,69 liter

Ventilatordrev .....................................................................Hydraulisk

Generator ........................................................................... 60 A/24 V

Startmotor ...................................................................... 5,5 kW/24 V

Filter ....................................... Hovedstrømsfi lter med vandseparator

Luftfi ltertype ...................Tørluftfi lter med automatisk støvudskilning

 og forfi lter inklusive støvindikator
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Dimensioner & arbejdsværdier

a 

c 

d 

C 

B 

A 

b 

b

a

c
A

ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Højtipskovl

Salgskode BP 2285

Skovlmontering (direkte/hurtigkobling) direkte

Skovlvolumen (med top, ISO 7546) m³ 6,0

Rumvægt t/m³ 0,85

Skovlvægt kg 2.420

Skovlbredde mm 3.000

Egenvægt* kg 19.715

Angiven last kg 5.100

Stat. tiplast, lige* mm 12.735

Stat. tiplast, 40° styreudslag* mm 11.160

Venderadius over skovlhjørne mm 7.435

A Rækkevidde ved 45° mm 2.645

a Højde, skovlens overkant mm 6.525

b Øvre læssehøjde mm 4.755

b Tømningshøjde ved 45° mm 4.405

ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Gaffeludstyr

Salgskode C24

Gaffellængde mm 1.500

A Maks. rækkevidde, nede mm 1.020

B Maks. rækkevidde mm 1.680

C Maks. rækkevidde ved maks. stablehøjde mm 820

a Maks. højde over gaffeludstyr mm 4.930

b Højde, skovlens drejningspunkt mm 4.095

c Maks. stablingshøjde mm 3.925

d Gaffelhøjde ved maksimal rækkevidde mm 1.885

Maks. tippelast, lige kg 10.250

Maks. tippelast, fuldt styreudslag kg 9.195

Maks. nyttelast iht. EN 474-3, 80% kg 7.000

Maks. nyttelast iht. EN 474-3, 60% kg 5.375

Vægt med gaffeludstyr kg 18.115

ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Skovl til let materiale Affaldshåndteringsskovl

Salgskode BP 2125 BP 2291

Skovlmontering (direkte/hurtigkobling) QC QC

Skovlvolumen (med top, ISO 7546) m³ 6,5 5,00

Rumvægt t/m³ 0,8 1,00

Skovlvægt kg 2.400 1.840

Skovlbredde mm 3.170 3.000

Egenvægt* kg 19.700 19.135

Angiven last kg 5.200 5.310

Stat. tiplast, lige* mm 13.135 12.985

Stat. tiplast, 40° styreudslag* mm 11.455 11.385

Venderadius over skovlhjørne mm 7.520 7.380

A Rækkevidde ved 45° mm 1.640 1.400

a Højde, skovlens overkant mm 6.095 6.045

b Øvre læssehøjde mm 3.865 3.865

b Tømningshøjde ved 45° mm 2.445 2.615

* med ekstra kontravægt

* med ekstra kontravægt
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Dimensioner & arbejdsværdier

ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Skovltype Skovl med hævet bund

med tænder med BOC uden tænder med BOC

Skovlvolumen (med top, ISO 7546) m³ 3,2 3,35 3,6 3,75

Salgskode 3982 S03 S03 S04 S04

Rumvægt t/m³ 1,80 1,70 1,60 1,50

Skovlvægt kg 1.615 1.725 1.690 1.800

Stat. tiplast, lige kg 14.565 14.290 14.645 14.370

Stat. tiplast, 40° styreudslag kg 12.890 12.635 12.960 12.695

Brydekraft hydraulisk kN 163 151 162 150

Løftekraft hydraulisk kN 154 150 152 149

Arbejdsvægt (uden ekstra kontravægt) kg 18.510 18.625 18.585 18.695

Venderadius over yderkant på dæk mm 6.320 6.320 6.320 6.320

Venderadius over skovlhjørne mm 7.305 7.265 7.305 7.265

a Rækkevidde ved 45° mm 1235 1.110 1.235 1.110

b Tømningshøjde ved 45° mm 2.790 2.895 2.790 2.895

c Højde, skovlens drejningspunkt mm 4.095 4.095 4.095 4.095

d Højde, skovlens overkant mm 5.585 5.585 5.760 5.760

e Indstiksdybde mm 120 120 90 90

f Øvre læssehøjde mm 3.785 3.785 3.785 3.785

A Længde over alt, skovl på jorden mm 8.225 8.380 8.225 8.380

B Akselafstand mm 3.300 3.300 3.300 3.300

C Skovlbredde mm 2.990 2.990 2.990 2.990

D Bredde over dæk mm 2.765 2.765 2.765 2.765

E Sporvidde mm 2.160 2.160 2.160 2.160

F Frihøjde mm 450 450 450 450

H Højde over alt mm 3.395 3.395 3.395 3.395

Alle dimensioner med dæk 23.5 R25.

Detaljer vedrørende afl æsse højde og rækkevidde til skovlskær eller påboltet skær.
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1.200

3,35

3,10

3,75

3,35

3,10

1.400 1.600 1.800

115            100    95%  

Skovl med flad bund Ændring af oplysninger på grund af

uden tænder uden tænder med tænder med BOC
Hurtigkobling Kileskær

Bær 

beskyttelsessæt 

(RB)

Bær 

beskyttelsessæt 

(FB)

Ekstra 

kontravægt
Dæk XMINE L5 

Højt løft 

(m. ekstra cw)
3,1 3,25 3,5 3,65

S11 S11 S12 S12

1,80 1,75 1,60 1,55

1.650 1.760 1.720 1.835 - 150 25 285

14.335 14.105 14.460 14.185 - 1.100 + 125 - 25 - 340 + 855 + 550 - 3.275 1)

12.690 12.465 12.790 12.520 - 975 + 110 - 25 - 340 + 715 + 460 - 2.770 2)

164 153 164 152 - 30 - 20 - 30

152 149 151 148 - 15 - 10

18.545 18.655 18.620 18.730 + 400 85 + 285 + 245 + 720 + 665

6.320 6.320 6.320 6.320

7.300 7.260 7.300 7.260 + 55 - 10 + 240

1.225 1.100 1.225 1.100 + 175 + 140 - 25 + 140

2.800 2.905 2.800 2.905 - 175 - 105 + 45 + 530

4.095 4.095 4.095 4.095 + 530

5.575 5.575 5.750 5.750 + 170 + 530

120 120 90 90 - 20 + 55

3.810 3.810 3.810 3.810 - 25 + 520

8.195 8.365 8.195 8.365 + 245 +110 + 120 + 595

3.300 3.300 3.300 3.300

2.990 2.990 2.990 2.990

2.765 2.765 2.765 2.765 + 35

2.160 2.160 2.160 2.160

450 450 450 450

3.395 3.395 3.395 3.395 + 45

1) Skovlmontering (direkte/hurtigkobling): - 3.275 mm/- 3.000 mm
2) Skovlmontering (direkte/hurtigkobling): - 2.770 mm/- 2.500 mm

S
k
o

v
lv

o
lu

m
e
n
 (
m

³) Skovl med hævet bund

med BOC

Skovl med hævet bund

med BOC

Skovl med fl ad bund

med tænder (high-lift)

Skovlfyldnings-

faktor

Skovl med hævet bund

med BOC (high-lift)

Skovl med fl ad bund

med tænder

Rumvægt (kg/m³)

Basalt ............................................... 1.960

Bauxit, kaolin .................................... 1.420

Jord, tør, lagret ................................. 1.510

Jord, våd, udgravet .......................... 1.600

Gips, knust ....................................... 1.810

Gips, findelt ...................................... 1.600

Granit, knust ..................................... 1.660

Kalksten, knust ................................. 1.540

Kalksten, findelt ................................ 1.540

Grus, usigtet ..................................... 1.930

Grus, tørt .......................................... 1.510

Grus, tørt, 6-50 mm .......................... 1.690

Grus, vådt, 6-50 mm ........................ 2.020

Sand, tørt, løst .................................. 1.420

Sand, fugtigt ..................................... 1.690

Sand, vådt ........................................ 1.840

Sand og ler, løst ............................... 1.600

Sand og grus, tørt ............................ 1.720

Sandsten .......................................... 1.510

Skifer ................................................ 1.250

Slagge, knust .................................... 1.750

Sten, findelte .................................... 1.600

Lerjord, naturlig ................................ 1.660

Lerjord, tør ........................................ 1.480

Lerjord, våd ...................................... 1.660

Ler og grus, tørt ................................ 1.420

Ler og grus, vådt .............................. 1.540

TYPISKE RUMVÆGTE – LØS (i kg/m³)
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 WA380-7
Læssemaskine

Andet udstyr på forespørgsel

WA380-7 er udstyret i henhold til 
sikkerhedsbestemmelserne i maskindirektivet (89/392/
EØF) og EN474-standarden.

 standardudrustning 
 ekstraudstyr

MOTOR
Komatsu SAA6D107E-2 turboladet common rail 

højtryksindsprøjtnings dieselmotor.


Overholder EUs Stage IIIB/EPA Tier 4 interim 

regulativerne


Komatsu SmartLoader Logic 

Justerbar tomgangsnedlukning 

Brændstoffi lter med vandudskiller 

Batterier 2 × 180 Ah/2 × 12 V 

HYDRAULIKSYSTEM
Hydraulisk hovedventil med 2 glidere 

Gravevinkelautomatik 

EPC single levers, to håndtag, herunder:

- Dæmpefunktion ved bevægelses-stop

- Forudstillelige løfte- og sænkestop

- Halvautomatisk gravefunktion



Hydraulisk hovedventil med 3 glidere 

Servobetjening af hydraulik EPC med 3 korte arme 

EPC 1-håndtag (multifunktions-joystick) med 

glidende proportional styring for tilbehør


Bio-olie i hydrauliksystem 

TRANSMISSION OG BREMSER
Elektronisk styret ECMV-automatgearkasse 

med funktionsvælger og variabel 

transmissionsfrakobling


System til arbejdstype tilpasning 

Kraftig momentomformer 

Lock-up 

Auto-kickdown 

FØRERKABINE
Stor førerkabine med 2 døre i h.t. DIN/ISO 

ROPS/FOPS-chassis i h.t. SAE 

Luftaffjedret sæde med høj ryg, højdejusterbare 

armlæn monteret med konsol


Udtrækkelig sikkerhedssele 

Automatisk klimakontrol-system 

Multi-funktionsfarvemonitor, der er 

videokompatibel, med system til styring og 

overvågning af maskinens udstyr (EMMS) og 

effektivitetsvejledning



CD radio m. AUX indgang (MP3 stik) 

Varme- og køleboks 

El-bagrude 

Bagrudevisker 

Justerbar ratstamme 

2 × 12 V strømudtag 

Opvarmet luftaffjedret sæde med høj ryg og 

lændestøtte, højdejusterbare  armlæn monteret 

med konsol



3-punkts sikkerhedssele 

Solgardin 

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Hydr. dreven kølerventilator med automatisk 

reverseringsfunktion


Åbenribbet køler 

KOMTRAX™ - Komatsu trådløst 

overvågningssystem


Komatsu CARE 

Værktøjssæt 

Centralsmøresystem 

Påfyldningsværktøj til centralt smøresystem 

Turbo II luftforrenser, cyklontypen 

SIKKERHEDSUDSTYR
Nødstyring 

Hærværksbeskyttelse 

Baksignal 

Batterihovedafbryder 

Håndlister venstre/højre 

Bakkamera 

Beskyttelsesgitter til forrude 

Splintfri sikkerhedsglas i forruden 

Ildslukker 

Advarselsblink 

Elektronisk startspærre 

Elektronisk tyverisikring med hovednøgle til 

"fl ådeejere"


Lygteophæng 

Ekstra buet bakspejl 

Optisk bakalarm 

LYGTER
2 halogen hoved-forlygter 

Henholdsvis 2 arbejds projektører foran og bagved 

Baklygte 

Ekstra lygter for/bag 

Xenon arbejdslygter 

Trin belysning 

ANDET UDSTYR
Kontravægt 

Elektronisk styret laststabilisator (ECSS II) 

Speciallakering 

Ekstra kontravægt 325 kg 

Anti korrosions-specifi kation 

Affaldshåndterings-specifi kation 

Udstyr til koldt klima (forvarmning af motor og 

førerkabine)


REDSKABER
High-Lift udstyr 

Hydraulisk hurtigkobler 

Konfi guration af modulær skovl 

Højtipskovle 

Tømmergrabbe 

Gaffeludstyr 

Skovle til affaldshåndtering 

Skovle til lette materialer 

AKSLER OG DÆK
Kraftige HD-aksler 

Tandskærm til skovl 

Lamelspærredifferentiale (LSD) for/bag 

Dæk 23.5 R25 L2, L3, L5 

Dæk 650/65 R25 L3 

Bagskærme 

Printed in Europe – Ikke bindende oplysninger, ret til ændringer forbeholdes. Illustrationerne kan afvige fra standardudførelsen.

Standardudrustningen og ekstra udstyr kan variere.

Standard- og ekstraudrustning

Den lokale Komatsu-partner:


