
WA480-6

MOTOREFFEKT
224 kW / 300 hk @ 2.000 o/min

EGENVÆGT
25.140 - 25.605 kg

SKOVL
4,5 - 5,0 m³

Læssemaskine

WA
480
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Ved første øjekast
Effektiv og produktiv. – WA480-6 læssemaskinen bærer Komatsu’s avancerede transmissions- 

og motorteknologi. Motoren præsterer en fremragende ydelse og et enestående drejnings-

moment ved et markant lavt omdrejningstal. Uanset opgaven, bliver den af WA480-6 udført 

med en forbilledlig brændstoføkonomi, takket være dens enestående trækkraft og CLSS 

(Closed-centre Load Sensing System) hydrauliksystemet. Den eksklusive SpaceCab™ fører-

kabine giver en uovertruffen komfort og et fremragende udsyn til maskinens skovl og hjul. 

Driftssikkerhed, økonomi, sikkerhed og servicevenlighed er alle områder, hvor WA480-6 sætter 

nye normer.

Høj produktivitet og lavt brændstofforbrug
• Komatsus ecot3-motor med højt drejningsmoment og lavt brændstofforbrug

• Overholder EU’s bestemmelser i trin IIIA og EPA Tier III 

vedr. udstødningsemissioner

• Kraftig momentomformer

• Direkte gennemkobling “Lock-Up” (ekstraudstyr)

• Automatisk transmission med funktionsvalg

Fremragende stabilitet og manøvredygtighed
• Fremragende tømningshøjde og -rækkevidde

• Stor sporvidde og lang akselafstand

• Laststabilisator giver minimalt spild

• Komatsu CLSS hydrauliksystem
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WA480-6

Komatsus satellit-

overvågningssystem

 MOTOREFFEKT
224 kW / 300 hk @ 2.000 o/min

EGENVÆGT
25.140 - 25.605 kg

SKOVL
4,5 - 5,0 m³Optimal førerkomfort

• To-dørs SpaceCab™ førerkabine

• Fremragende 360°-udsyn

• Luftaffjedret komfort-førersæde med varme

• Stort armlæn og indstillelig manøvrepult

• Elektronisk styret klimaanlæg

Nem & bekvem betjening
• Letbevægelige, ergonomiske servohåndtag

• Multifunktions-servohåndtag (ekstraudstyr)

• Intelligent gaspedal

• Joystick-styring (ekstraudstyr)

Nem vedligeholdelse
• Køler med automatisk reversibel ventilator 

gør rengøringen hurtigere

• Fabriksmonteret automatisk smøresystem

• Store opklappelige lemme gør det let at komme til 

servicepunkterne

• EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

• Robuste komponenter med lang levetid

“Low Consumption”

• Lavt forbrug specielt ved

• Læsse- og transport 

opgaver med

• “Stor” momentomformer
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Luftkøler

Injector

Elektronisk styring
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Høj produktivitet og lavt brændstofforbrug
ecot3-motor med lavt forbrug

Komatsus SAA6D125E-5-motor 

har et højt drejningsmoment, bedre 

ydelse ved lav hastighed samt 

et lavt brændstofforbrug. Denne 

ecot3-motor har et ny-udformet 

forbrændingskammer med optime-

ret antændings- og forbrændings-

regulering. Driftstrykket i det nye 

common rail-system er blevet øget 

for at opnå bedre indsprøjtning 

og brændstoføkonomi. Luft-til-luft 

ladeluftkøleren sænker temperatu-

ren på den komprimerede luft, som 

turboladeren sender ind i cylin-

drene, hvorved brændstofforbruget 

mindskes yderligere. Motoren når 

sin maksimale ydelse på 235 kW 

allerede ved 1.700 o/min.

Opfylder EU’s trin IIIA

Teknikken i Komatsus nye ecot3-

motor mindsker NOx- og partik-

elemissionen, brændstofforbru-

get og støjniveauet. Komatsus 

SAA6D125E-5-motor er certifi ceret 

efter EU’s bestemmelser i trin IIIA 

og EPA TIER III vedrørende udstød-

ningsemissioner.

Common rail højtryksindsprøjtning

Luft-til-luft ladeluftkølingssystem

Avanceret transmissionsdesign

Den totalt ændrede Komatsu-

drivline giver i kraft af moment-

omformerens store kapacitet 

optimal ydeevne og et uovertruffet 

forhold mellem hjultrækkraft og 

vægt. Ved at yde høj hjultrækkraft 

ved lave hastigheder er det ren 

barneleg at klare jobs som ind-

trængning i tætte og hårde materia-

ler. Det giver høj produktivitet ved 

V-formet læsning, selv hvor pladsen 

er trang. Til læsse- og transportop-

gaver har WA480-6 også overskud 

til acceleration og kan opnå høje 

hastigheder, selv på stigninger og 

stejle ramper op til fødekassen.

Automatisk transmission med 
funktionsvalg

Føreren kan vælge manuelt gear-

skift eller mellem to automatiske 

skiftemoduler. I automatmodulet 

“Low” kan motorens omdrejnings-

tal holdes lavt for at optimere 

brændstofudnyttelsen, og selv en 

let berøring af speederen giver stor 

trækkraft. Automatmodulet “High” 

styrer gearskiftet ved højere om-

drejningstal.
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Hurtigere læsning og 
transport

Det nye sekventielle Lock-Up 

system giver uovertruffen produk-

tivitet og brændstoføkonomi ved 

læsse- og transportopgaver over 

såvel korte som lange afstande. 

Føreren kan aktivere systemet fra 

2. til 4. gear. Herved øges køreha-

stigheden betydeligt, specielt ved 

kørsel opad, takket være det di-

rekte træk. Det reducerer ligeledes 

brændstofforbruget ved at fjerne 

tabet i momentomformeren.
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Fremragende stabilitet og manøvredygtighed

Fremragende tømningshøjde 
og -rækkevidde

Læsserammen gør en imponerende 

tømningshøjde på 3.160 mm og en 

ligeså imponerende rækkevidde 

på 1.375 mm mulig (med 4,8 m³ 

universalskovl, målt til skovlskær). 

Med denne rækkevidde kan høje 

feedere eller lastbiler læsses hurtigt 

og nemt.

Stor sporvidde og lang 
akselafstand

En sporvidde på 2.300 mm og en 

akselafstand på 3.450 mm giver 

WA480-6 en fantastisk stabilitet 

– stor nok til at kunne klare barske 

forhold og hurtige læsse- og trans-

port-cykler med minimalt spild og 

maksimal komfort. WA480-6, der 

har en knækstyring på 37° til begge 

sider, er meget manøvredygtig, 

også hvor pladsen er trang.

Præcis manøvrering

Komatsus CLSS-hydraulik giver en 

uhyre præcis betjening af læsseud-

styret og sikrer, at såvel skovl og 

bom som andet hydraulisk drevet 

udstyr kan bevæges jævnt og sam-

tidigt. WA480-6 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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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.
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Nem & bekvem betjening

Ny brugervenlig joystick-
styring (ekstraudstyr)

Et nyt joystick styresystem fås som 

ekstraudstyr. Det gør det muligt, 

let og ubesværet, at styre og skifte 

gear med venstre hånd, når der 

læsses. Styringens reaktionsmøn-

ster kan forvælges i 2 trin – alt efter 

behov.

PPC multifunktionshåndtag 
(ekstraudstyr)

Det servostyrede multifunktions-

greb med indbygget frem-/bak-

omskifter gør det let og behageligt 

at betjene udstyret. Føreren kan 

med én hånd styre redskabet og 

samtidig skifte mellem frem og bak. 

Multifunktionsgrebet er det perfekte 

valg ved jordarbejder.

Letbevægelige, ergonomiske 
manøvrehåndtag – EPC 
ekstraudstyr

De nye manøvrehåndtag betjenes 

præcist og utrættende med fi nger-

spidserne. Placeringen af grebene 

og hele konsollen kan justeres efter 

den enkelte fører. Som ekstraudstyr 

fås også elektronisk manøvrering 

(EPC) af det hydrauliske system. 

Det giver en kontrolleret og stødfri 

opbremsning når skovlen sænkes. 

For at gøre betjeningen endnu let-

tere kan bommens øvre og nedre 

stop forudindstilles med en kontakt. 

Samtidig har systemet en halvauto-

matisk gravefunktion.

Intelligent gaspedal

Den nyudviklede trykfølsomme 

gaspedal hjælper automatisk 

føreren med at matche timingen af 

gearskift til belastningen. Ved tungt 

arbejde, der kræver høj hjultræk-

kraft og maksimal acceleration, 

har føreren en tendens til at træde 

hårdt på gaspedalen. Det registre-

rer maskinen og skifter gear så sent 

som muligt. Ved let arbejde, hvor 

brændstofforbruget er en vigtig 

faktor, træder føreren intuitivt let på 

gaspedalen. Igen registrerer maski-

nen det – og skifter gear så tidligt 

som muligt for at opnå den bedste 

brændstofudnyttelse.
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Optimal førerkomfort
Stor SpaceCab™

Komatsus SpaceCab™ er blandt 

klassens mest rummelige og er 

blevet forlænget for at give bedre 

benplads. Kabinekomforten ved 

kørsel er fuldt på højde med en 

personbils. Kabinen er monteret på 

viskose støddæmpere, der sikrer et 

lavt vibrations- og støjniveau.

Fremragende 360°-udsyn

De store vinduer, uden rammer, 

garanterer et optimalt udsyn til 

skovl og dæk, og med den lave og 

skrå motorhjelm, er udsynet bagud 

også frit.

Luftaffjedret komfort-
førersæde med varme

Det særdeles komfortable luftaf-

fjedrede sæde med lændestøtte 

og mange indstillingsmuligheder 

sørger for førerens velbefi ndende 

arbejdsdagen igennem. Alle sæder 

kan opvarmes, så det er lettere at 

komme i gang med arbejdet på 

kolde dage.

Elektronisk styret klimaanlæg

Med den elektronisk styrede air-

condition, der er standard, kan 

føreren have det behageligt uanset 

udetemperaturen. Koncentration 

og produktivitet forbliver i top hele 

dagen.

Ekstra komfort

Radio med cd-afspiller, en termo-

boks til drikkevarer (varme som 

kolde), masser af opbevaringsplads 

samt justerbare armlæn i begge 

sider er yderligere nogle nævne-

værdige detaljer ved Komatsus 

SpaceCab™.

Sikker og bekvem adgang

For at give let og sikker adgang til 

maskinen har WA480-6 en ad-

gangstrappe med selvrensende, 

skridsikre trin og en indadhældning 

på 8° på begge sider af førerkabi-

nen. Kabinedørene er baghæng-

slede for at opnå den størst mulige 

åbningsvinkel.
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E01
MAINTENANCE

Nem vedligeholdelse
Nem adgang til servicepunkter

De opklappelige servicelemme 

har gasfjedre for at gøre det nemt 

og sikkert at åbne dem. De store 

lemme sikrer, at alle de punkter, der 

kræver daglig service, kan nås fra 

jorden. Maskinstilstandstiden 

reduceres til et minimum, da 

service intervallerne er lange og alle 

fi ltre er samlet centralt.

Automatisk reversibel 
ventilator

For at minimere den manuelle ren-

gøring blæser en automatisk eller 

manuelt aktiveret reversibel venti-

lator støvet bort. Den “automatisk 

reversible” funktion gør det muligt 

at indstille rengøringsvarighed og 

-intervaller, så de passer perfekt til 

arbejdsforholdene.

Fabriksmonteret automatisk 
smøresystem

Det automatiske smøresystem 

reducerer det daglige servicearbej-

de til et absolut minimum. Solid rør-

føring sikrer konsistent smøring og 

driftssikkerhed og øger maskinens 

levetid markant. Systemet overvå-

ges elektronisk, og der sidder en 

kontrollampe i førerkabinen.

Avanceret overvågning

Motorstyrings- og overvågnings-

systemet (EMMS) er velstruktureret 

og let at afl æse. Hvis der opstår en 

funktionsfejl, beskrives den straks 

i displayet i klartekst og på det 

valgte sprog. Systemet har en fejl-

log, et selvdiagnosticeringssystem 

samt visning af serviceintervaller. 

EMMS giver besked i god tid om 

udskiftning af olie og fi ltre. Der er 

også fjernadgang til alle informa-

tioner via KOMTRAX™. Føreren 

og serviceteknikeren får løbende 

besked om maskinens tilstand, så 

problemer kan forebygges.

Automatisk reversibel ventilator

Centralsmøresystem

Nem adgang til servicepunkter

Kundeservice og levering af 
reservedele

Ved køb af en Komatsu-entreprenør-

maskine får du langt mere end 

selve produktet. Vort service-

program ledsager dig gennem hele 

maskinens levetid. Programmer 

til forebyggende vedligeholdelse 

og reparation hører ligeledes med 

til vore mange tilbud. Og i tilfælde 

af forstyrrelser sikrer det tætte 

Komatsu-forhandlernet reserve-

delsservice med hurtig levering.

EMMS (Equipment Management and 

Monitoring System)
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Komatsus satellitovervågningssystem

KOMTRAX™ er et revolutionerende 

maskinsporingssystem, der er 

beregnet til at spare såvel tid som 

penge. Det er nu muligt at overvåge 

udstyret hvor og når som helst. 

Udnyt de værdifulde maskindata, 

der modtages via KOMTRAX™-

webside, til at optimere vedligehol-

delsesplanlægning og maskinpræ-

stationer. 

KOMTRAX™ kan hjælpe med 

følgende:

Fuld maskinovervågning

Få detaljerede driftsdata for at få 

overblik over, hvornår maskinerne 

benyttes, og hvor produktive de er.

Samlet fl ådestyring

Hold hele tiden øje med maskiner-

nes position og modvirk uautorise-

ret brug eller tyveri.

Komplet maskinstatus

Modtag advarsler, alarmer o.l. via et 

websted eller e-mail. Dette hjælper 

ved planlægning af vedligeholdelse 

og giver maskinen en længere 

levetid.

Kontakt den lokale Komatsu-

forhandler og få den nyeste 

KOMTRAX™-brochure, hvis der 

ønskes yderligere informationer om 

KOMTRAX™.
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KOMTRAX™

Alarmmeddelelse - Det er muligt at få besked 

om alarmer såvel via Komtrax-websitet som 

med e-mail.

Ekstra sikkerhed - “Motorlås-funktionen” gør 

det muligt at programmere, hvornår maski-

nens motor kan startes. Og med “geofence” 

sender KOMTRAX™ en besked, hver gang 

maskinen kører ind i eller ud af et forudbe-

stemt arbejdsområde.

Flådeposition - Maskinlisten lokaliserer straks 

alle maskiner, selv dem i andre lande.

Vedligeholdelsesplanlægning - For at øge 

produktiviteten og forbedre planlægningen af 

vedligeholdelsen er der alarmer for, hvornår 

eksempelvis fi ltre eller olie skal skiftes.

Maskinsporing ved transport - Når maskinen 

transporteres, sender KOMTRAX™ rejse-

meddelelser til webstedet eller en e-mail, 

så rejsens gang kan følges. Det bekræftes 

ligeledes, når den er fremme.

Maskinens arbejdstid - Få præcise drift-

stidsdata vha. den “daglige arbejdssed-

del”, såsom hvornår maskinen blev startet, 

hvornår den blev standset samt den samlede 

motordriftstid.
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Robust og driftssikker
Designet og bygget af 
Komatsu

Motor, hydraulik, transmission 

og for- og bagaksel er originale 

Komatsu-komponenter. Helt ned til 

den mindste skrue er alle kompo-

nenter underkastet høje kvalitets-

krav og en streng kvalitets-kontrol. 

Nøjagtigt afstemt med hinanden 

byder de på et maksimum af effek-

tivitet 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.

Tømmerindustrien

Der fi ndes et stort udvalg af eks-

traudstyr, der er specialudviklet 

til tømmerindustrien, såsom tøm-

mergrabber, fl isskovle og kameraer 

samt diverse beskyttelsesanordnin-

ger og forfi ltre.

Slaggeudstyr

Stålværker er noget af det hårdeste 

arbejde for læssemaskiner. Varme, 

støv og ringe plads kræver optimal 

tilpasning af maskinen i form af 

varmebeskyttede slanger, armeret 

glas og bundplader.
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Skovle og ekstraudstyr

Universalskovle

Denne skovltype udmærker sig ved 

en fremragende indtrængnings- 

og løsrivningsevne såvel som en 

god evne til at holde på materialet. 

Universalskovlen kan udrustes med 

påbolnings skær eller tandholdere 

med udskiftelige tandspidser.

Skovle til jordarbejde

Denne skovltype med udelt skovl-

bund egner sig både til jordarbejde 

og til læsning af bindende materia-

ler. De skrå sideskær understøtter 

en kraftfuld indtrængning. Kan ud-

styres med skær til at skrue under, 

tandholdere med udskiftelige tand-

spidser og/eller med aftrækskant 

på bagsiden.

Skovl til løst materiale

Letvægtsskovlen er den rigtige 

løsning til håndtering af løsere 

materialer. De lige sider sikrer en 

høj kapacitet, og bagskæret gør 

opretning og afskrabning lettere. 

Letvægtskovlen kan udstyres med 

“fl ush mount” adaptere og udskifte-

lige tænder eller påboltet skær.

Hydraulisk hurtigkobling

WA480-6 kan skifte tilbehør på blot 

nogle sekunder med HD kile-hur-

tigkoblingen. I kraft af dens unikke 

og nyskabende design reduceres 

afstanden til udstyrets oprindelige 

tilkoblingspunkter dramatisk. Der-

ved forbliver løfte- og brydekraften 

næsten den samme som ved et 

direkte monteret udstyr.

Omfangsrigt sortiment af 
ekstraudstyr

For eksempel tømmergrabben: Med 

dens stabilitet og den store hydrau-

liske ydeevne, på grund af specielle 

tipcylindre, egner WA480-6 sig 

også perfekt til træindustrien. Den 

robuste læsseramme og de kraftige 

aksler garanterer en lang levetid.

Skovl med løftet bund til løst 
materiale

Skovlen er den rigtige løsning til 

håndtering af løst og relativt let 

materialer på jævn grund. Kombi-

nationen lige sider og buet skovl 

ryg bidrager til gode fyldningsegen-

skaber og mindre spild.
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MILJØ

Motor emission......... Overholder til fulde EUs trin IIIA og EPA Tier III 

regulativerne for udstødnings emission

Lyd niveauer

 LwA udvendigt................................. 108 dB(A) (2000/14/EC trin II)

 LpA lydtryk i kabine ........................73 dB(A) (ISO 6396 dynamisk)

Vibrations normer (EN 12096:1997)*

 Hånd/arm......................≤ 2,5 m/s² (grænseværdier K = 0,66 m/s²)

 Helkropsvibrationer.......≤ 0,5 m/s² (grænseværdier K = 0,21 m/s²)

* I henhold til direktiv 2002/44/EC, med henvisning 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....................................................................... 37°

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

Driftstryk .................................................................................250 bar

Kapacitet ............................................................................. 195 l/min

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

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

Boring × slaglængde .....................................................90 × 441 mm

Mindste venderadius (yderkant dæk 26.5 R25) .................7.000 mm

HYDRAULIKSYSTEM

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

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

Driftstryk .................................................................................350 bar

Kapacitet ............................................................................. 260 l/min

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

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

Boring × slaglængde

 Løftecylinder ............................................................140 × 881 mm

 Skovlcylinder ...........................................................180 × 572 mm

Tider med nominel skovlfyldning

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

 Sænk (tom) ............................................................................. 3,5 s

 Tømning.................................................................................. 1,9 s

BREMSER

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

i oliebad på alle hjul

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

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

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Kølesystem................................................................................... 60 l

Brændstoftank............................................................................ 413 l

Motor ............................................................................................ 38 l

Hydrauliksystem......................................................................... 173 l

Foraksel........................................................................................ 60 l

Bagaksel....................................................................................... 56 l

Momentomformer og gearkasse.................................................. 65 l

TRANSMISSION

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

Momentomformer..................................... Et trin, enfaset, 3-element

Kørehastigheder i km/h (med dæk 26.5 R25)

Gear 1. 2. 3. 4.

Frem 7,6 13,2 22,7 36,2

med direkte gennemkobling – 13,5 23,6 39

Bak 7,9 13,5 23,5 37,3

med direkte gennemkobling – 13,8 24,3 39

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..................................................................................... 26.5 R25

MOTOR

Model .......................................................... Komatsu SAA6D125E-5

Vandkølet, turboladet, efterkølet dieselmotor 

med direkte common rail-indsprøjtning

Motoreffekt

 ved angivet omdrejningstal..........................................2.000 o/min

 ISO 14396.............................................................224 kW / 300 hk

 ISO 9249 (nettoydelse) .........................................223 kW / 299 hk

Maks. drejningsmoment / omdrejningstal ....1.390 Nm / 1.400 o/min

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

Boring × slaglængde ...................................................125 × 150 mm

Slagvolumen............................................................................ 11,04 l

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

Smøringssystem......................Tandhjulspumpe, vandkølet oliekøler, 

stempelkøling

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

Luftfi ltertype ....................Tørluftfi lter medautomatisk støvudskilning 

og forfi lter inklusive støvindikator

Tekniske data
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ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Skovltype
Jordarbejde Løst materiale

med fl ad bund

med tænder med BOC uden tænder med tænder med BOC

Skovlvolumen (med top, ISO 7546) m³ 4,5 4,65 4,9 4,9 5,0

Salgskode 3967 C42 C43 C44 C45 C46

Rumvægt t/m³ 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6

Skovlvægt kg 2.365 2.445 2.335 2.495 2.570

Stat. tiplast, lige kg 20.705 20.465 20.735 20.520 20.295

Stat. tiplast, 37° styreudslag kg 18.325 18.100 18.365 18.145 17.935

Brydekraft hydraulisk kN 240 227 228 228 217

Løftekraft hydraulisk kN 263 261 262 262 260

Arbejdsvægt (uden ekstra kontravægt) kg 25.400 25.480 25.370 25.530 25.605

Venderadius over yderkant på dæk mm 7000 7000 7.000 7000 7000

Venderadius over skovlhjørne mm 7760 7715 7700 7780 7735

a Rækkevidde ved 45° mm 1.542 1.389 1.410 1.595 1.440

b Tømningshøjde ved 45° mm 3.032 3.143 3.165 2.980 3.090

c Højde, skovlens drejningspunkt mm 4.483 4.483 4.485 4.485 4.485

d Højde, skovlens overkant mm 6.110 6.110 6.140 6.140 6.140

e Indstiksdybde mm 130 160 130 130 160

f Øvre læssehøjde mm 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160

A Længde over alt, skovl på jorden mm 9.420 9.420 9.235 9.495 9.330

B Hjulafstand mm 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450

C Skovlbredde mm 3.165 3.170 3.160 3.165 3.170

D Bredde over dæk mm 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975

E Sporvidde mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

F Frihøjde mm 500 500 500 500 500

H Højde over alt mm 3.465 3.465 3.465 3.465 3.465

Dimensioner & arbejdsværdier

Alle dimensioner med dæk 26.5 R25.

Detaljer vedrørende afl æsse højde og rækkevidde til skovlskær eller påboltet skær eller tænder.
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TYPISKE RUMVÆGTE – LØS (i kg//m³)

Basalt 1.960

Bauxit, kaolin 1.420

Jord, tør, lagret 1.510

Jord, våd, udgravet 1.600

Gips, knust 1.810

Gips, fi ndelt 1.600

Granit, knust 1.660

Kalksten, knust 1.540

Kalksten, fi ndelt 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, fi ndelte 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

ÆNDRING AF OPLYSNINGER PÅ GRUND AF:

Uden ekstra kontravægt 
(bag)

Dæk 26.5 R25
XLD D1A L4

Dæk 26.5 R25 
XMINE D2 L5

Arbejdsvægt - 400 kg + 392 kg + 1.124 kg

Stat. tiplast, lige - 1.020 kg + 280 kg + 795 kg

Stat. tiplast, 37° styreudslag - 890 kg + 250 kg + 720 kg

Længde over alt, skovl på jorden - 165 mm – –

Rækkevidde ved 45° – - 35 mm - 29 mm

Tømningshøjde ved 45° – + 35 mm + 45 mm

Bredde over dæk – + 17 mm + 45 mm

Højde over alt – + 35 mm + 45 mm
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Universal-/jordskovl

Optimal til vej-/jordarbejder eller ved transport

Skovlfyldningsfaktor

Skovl til løst materiale

Læsning af løst eller knust materiale

Rumvægt (kg/m³)

Løst materiale

med løftet bund

Universal

uden tænder med tænder med BOC uden tænder med tænder med BOC

4,9 4,9 5,0 4,65 4,65 4,80

C15 C16 C17 C01 C02 C03

1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7

2.135 2.295 2.270 2.105 2.260 2.345

20.835 20.620 20.395 21.125 20.915 20.670

18.465 18.245 18.035 18.740 18.530 18.305

228 228 217 244 244 232

262 262 260 263 263 263

25.370 25.530 25.605 25.140 25.295 25.380

7.000 7000 7000 7.000 7000 7000

7700 7780 7735 7.675 7.750 7.710

1.410 1.595 1.440 1.360 1.530 1.375

3.165 2.980 3.090 3.230 3.045 3.160

4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485

6.140 6.140 6.140 6.170 6.170 6.170

130 130 160 130 130 160

4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160

9.235 9.495 9.330 9.140 9.400 9.235

3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450

3.160 3.165 3.170 3.160 3.165 3.170

2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975

2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

500 500 500 500 500 500

3.465 3.465 3.465 3.465 3.465 3.465

4,5

4,8

5,0

1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

115            100    95%  
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WA480-6
Læssemaskine

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:

Andet udstyr på forespørgsel

WA480-6 er udstyret i henhold til 
sikkerhedsbestemmelserne i maskindirektivet 
(89/392/EØF) og EN474-standarden.

 standardudrustning 
 ekstraudstyr

MOTOR
Komatsu SAA6D125E-5 turboladet common rail 

højtryksindsprøjtnings dieselmotor. Overholder 

EUs trin IIIA/EPA Tier III regulativerne


Brændstoffi lter med vandudskiller 

Korrosionsbeskyttelse 

Generator 50 A/24 V 

Startmotor 11 kW/24 V 

Batterier 2 × 180 Ah/2 × 12 V 

HYDRAULIKSYSTEM
Hydraulisk hovedventil med 2 glidere 

Servobetjening af hydraulik med 2 korte arme 

Gravevinkelautomatik 

Hydraulisk hovedventil med 3 glidere 

Multifunktions-servohåndtag med integreret 

F/B-gearfunktion


Elektronisk 2-arms-hydraulik betjening (EPC) 

inklusive

- Dæmpefunktion ved bevægelses-stop

- Forudstillelige løfte- og sænkestop

- Halvautomatisk gravefunktion



Bio-olie i hydrauliksystem 

TRANSMISSION OG BREMSER
Elektronisk styret ECMV-automatgearkasse 

med funktionsvælger og variabel 

transmissionsfrakobling


System til arbejdstype tilpasning 

Kraftig momentomformer 

Fuldhydraulisk bremseanlæg 

Lock-up 

Joystick-styring med integreret F/B-gearfunktion, 

2-trins


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

ROPS/FOPS-chassis i h.t. SAE 

Luftaffjedret komfort-førersæde med varme 

Automatisk klimakontrol-system 

Radio med CD 

Panoramaruder (tonede) 

Lamineret frontrude 

El-bagrude 

Bagrudevisker 

Solskærm 

Sikkerhedssele (EU-norm) 

Justerbar ratstamme 

12 V strømudtag 

Ildslukker 

Solgardin 

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Hydr. dreven kølerventilator med automatisk 

reverseringsfunktion


EMMS-monitorsystem med selvdiagnosefunktion 

og vedligeholdelsesindikator


KOMTRAX™ - Komatsus satellitovervågnings-

system


Værktøjssæt 

Centralsmøresystem 

Påfyldningsværktøj til centralt smøresystem 

Turbo II luftforrenser, cyklontypen 

SIKKERHEDSUDSTYR
Nødstyring 

Horn 

Hærværksbeskyttelse 

Baksignal 

Batterihovedafbryder 

Håndlister venstre/højre 

Beskyttelsesgitter til forrude 

Advarselsblink 

Elektronisk startspærre 

Lygteophæng 

Bakkamera 

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) 

Ekstra kontravægt 400 kg 

Speciallakering 

Anti korrosions-specifi kation 

Affaldshåndterings-specifi kation 

Udstyr til koldt klima (forvarmning af motor og 

førerkabine)


REDSKABER
Hydraulisk hurtigkobling 

Universalskovle 

Skovle til jordarbejde 

Skovle til løst materiale 

Højtipskovle 

Tømmergrabbe 

Gaffeludstyr 

Affaldshåndteringsskovle 

Skovle til let materiale 

AKSLER OG DÆK
Kraftige HD-aksler 

Tandskærm til skovl 

Lamelspærredifferentiale (LSD) for/bag 

Dæk 26.5 R25 L2, L3, L5 

Bagskærme 


