
WA80M-7

MOTOREFFEKT
52,0 kW / 69,7 hk @ 2.200 o/min

EGENVÆGT
5.485 - 5.990 kg

SKOVLKAPACITET
0,8 - 1,25 m³

Læssemaskine

WA
80M
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Ved første øjekast
WA80M-7 tilfører Komatsus førende EU Stage IIIB-teknologier til klassen af kompakte 
 læssemaskiner. Med op til 10% lavere brændstofforbrug kombineret med KOMTRAX™ og 
mange forbedringer i førerkomfort, synlighed, sikkerhed og produktspecifikationer tilbyder 
WA80M-7 en virkelig enestående værdi for kunden.  
Komatsu Dash 7 kompakte læssemaskiner: for maksimal effektivitet, pålidelighed  
og peace of mind.

Produktiv og sikker
• Højeste nytte- og tippelaster

• Fremragende brydekraft

• Lavt tyngdepunkt

• Optimalt panoramaudsyn

• Baklys, baksignal og el-bagrude

Større alsidighed
• Parallel løfte kinematic Easy Fork (EF)

• Hydraulisk hurtigskifte

• Selvspærrende aksler (LSD)

• 100% differentialspærre (ekstraudstyr)
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WA80M-7

Nem vedligeholdelse
• Vipbar førerkabine

• Langsliggende motor

• Motorhjelm med stor åbning

• Bred åbenribbet køler med  
(ekstrautstyr) vendbar ventilator

• Hurtig serviceadgang via sidedæksel

Kraftfuld og miljøvenlig
• Lavt forbrug EU Stage IIIB/ 

EPA Tier 4 interim motor

• Højere trækkraft for hurtigere acceleration

• Særdeles effektiv hydrostatisk transmission

• Lave driftsomkostninger

• Stor generator, 120 A

Komatsus trådløse  

overvågningssystem

MOTOREFFEKT
52,0 kW / 69,7 hk @ 2.200 o/min

EGENVÆGT
5.485 - 5.990 kg

SKOVLKAPACITET
0,8 - 1,25 m³

Førsteklasses førerkomfort
• Nydesignet kabine

• Støjsvagt og ergonomisk arbejdsmiljø

• Stor akselafstand giver overlegen kørekomfort

• PPC-multifunktionshåndtag

• Højtydende airconditionanlæg (ekstraudstyr)

• Elektronisk styret affjedringssystem (ECSS) (ekstraudstyr)
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Optimal førerkomfort

Nydesignet kabine

Stig bare ind og gå i gang – den gennemtænkte fører-

kabine gør maskinen let at betjene. PPC-multifunktions-

håndtag er indbygget med frem/bak omskifter. 3. kreds 

hydraulikken kan sættes til kontinuerlig eller proportional.  

For en endnu behageligere kørsel kan et komfortabelt 

sæde, radio og automatisk inch-pedal tilkøbes.

Store glaspartier og den opvarmede bagrude (stan-

dard) sikrer godt udsyn over det omkringliggende 

område. Optimal lydisolering, let tilgængelige knap-

per og regulerbare luftventiler gør det komfortable 

arbejdsmiljø komplet.
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Optimal førerkomfort Større alsidighed

Alsidig og fleksibel

Komatsus kompakte læssemaski-

ner er det optimale valg til en lang 

række opgaver. På byggepladser, 

inden for genbrugsindustrien eller 

i landbruget er disse maskiner 

uhyre alsidige i kraft af den hydrau-

liske hurtigkobling og det brede 

redskabssortiment. Når føreren 

arbejder med Komatsu-pallegafler, 

kan han uden at skulle omjustere 

gaflerne overlade opgaven til Easy 

Fork (EF)-kinematikken, når læs 

skal transporteres parallelt med 

jorden.

Stort udvalg af ekstraudstyr

Når underlaget er ujævnt, reducerer 

ECSS-affjedringen (ekstraudstyr) 

stød og giver øget produktivitet og 

komfort. Akslernes 100% differen-

tialspærre (ekstraudstyr) kan aktive-

res for at opnå et bedre greb. Andet 

ekstraudstyr såsom hastigheds-

begrænsning til 20 eller 30 km/h, 

ekstra arbejdslys eller startspærre 

kan leveres efter ønske.
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Kraftfuld og miljøvenlig

Den kraftfulde og 

brændstofbesparende Komatsu 

SAA4D95LWE-6 motor i WA80M-7 

leverer 52,0 kW/69,7 hk og er 

EU Stage IIIB / EPA Tier 4 interim 

certificeret. Da motoren er 

optimeret til anvendelse i krævende 

bygge- og anlægsopgaver, har 

den et højt moment selv ved lave 

omdrejninger. Med høj hjultrækkraft 

og rigelige reserver selv ved de 

vanskeligste jordbundsforhold 

har WA80M-7 stadig et lavt 

brændstofforbrug. 

En fuldautomatisk, hydrostatisk 

transmission overfører kraft til alle 

fire hjul, mens den 130 liter store 

brændstoftank sikrer arbejdsro 

uden afbrydelser i mange timer.

Fuld kraft giver topydelse
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Produktiv og sikker
Fremragende produktivitet

Hvis ønsket er en lille maskine med 

stor ydelse, så er denne kompak-

te læssemaskine på hjul det rette 

valg. Med sin imponerende løfte- 

og tømningshøjde og overlegne 

brydekraft arbejder den som en 

større maskine. Den høje nyttelast 

sikrer maksimal produktivitet, når 

maskinen er udstyret med en af 

Komatsus ekstremt robuste skov-

le, der er lette at fylde, eller med 

pallegafler. 

Stor sikkerhed

Det lave tyngdepunkt øger stabi-

liteten, og kompakte dimensioner 

sikrer uovertruffent udsyn hele 

vejen rundt, hvorved sikkerheden 

ved drift bliver optimal. Standard 

sikkerhedsudstyr såsom ROPS/

FOPS-førerkabinen, baksignal, 

baklys og store spejle gør tilsam-

men WA80M-7 til en virkelig alsidig 

maskine.
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Nem vedligeholdelse
En pålidelig partner

Komatsus kompakte læssemaskiner på hjul er 

kendt verden over for at være robuste og solide. 

Al vedligeholdelse og service kan udføres let og 

hurtigt takket være den unikke tipbare førerka-

bine. Motorhjelmen kan åbnes helt til en hurtig 

daglig inspektion, det elektriske udstyr er 

godt beskyttet bag en servicelem inde 

i førerkabinen, og den rengørings-

venlige køler er let tilgængelig. 

Et rum til batteri, ho-

vedafbryder og relæer 

forbedrer adgang til 

vedligeholdelse af det 

elektriske system.

Hurtig, let og bekvem adgang til de dele,  
der skal inspiceres dagligt

Tiltbar kølervinge for nem adgang til 
 rengøring

Sidedæksel gør det hurtigt at vedligeholde 
maskinen
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Den nemme vej til højere 
produktivitet

KOMTRAX™ er det sidste nye 

inden for trådløs overvågningstek-

nologi. Det er kompatibel med PC, 

smartphone eller tablet, og leverer 

værdifulde og omkostningsbespa-

rende informationer om din flåde 

og udstyr - og tilbyder dig et væld 

af informationer til at opnå maksi-

mal maskinydelse. Ved at skabe et 

websupport, giver det dig mulighed 

for proaktiv og forebyggende vedli-

geholdelse af din flåde – 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 trådløs kommunikations-

teknologi (satellit, GPRS eller 3G 

afhængig af model) 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 – uden ekstraomkostninger. 

Du kan forudse problemer, tilpasse 

vedligeholdelsesplaner, minimere 

driftsstop og beholde dine maski-

ner, hvor de hører hjemme – arbej-

dende på byggepladsen.

KOMTRAX™
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Tekniske data

MOTOR

Model ....................................................... Komatsu SAA4D95LWE-6
Motoreffekt
 Ved angivet omdrejningstal ..........................................2.200 o/min
 ISO 14396 .............................................................52,0 kW/69,7 hk
Maks. drejningsmoment/omdrejningstal ...........266 Nm/1.600 o/min
Cylinderantal ....................................................................................4
Boring × slaglængde .....................................................95 × 115 mm
Slagvolumen ................................................................................ 3,3 l
Indsprøjtningssystem ........................................Direkte indsprøjtning
Elektrisk system ..........................................................................12 V
Batterier ...................................................................................100 Ah
Generator ..................................................................................120 A
Luftfiltertype .............. Tørluftfilter med forfilter og sikkerhedsindsats

TRANSMISSION

Drevsystem ................................ Hydrostatisk transmission, alle skift 
kan foretages ved fuld belastning

Hydrostatisk pumpe .................................. 1 variabel stempelpumpe
Hydrostatisk motor ...................................... 1 variable stempelmotor
Hastighedsområder (frem/bak) ......................................................2/2
Maks. kørselshastigheder (frem/bak) 20 km/h version
1. hastighedsområde ...................................................... 0 - 4,5 km/h
2. hastighedsområde ....................................................... 0 - 20 km/h
Maks. kørselshastigheder (frem/bak) 30 km/h version
1. hastighedsområde ...................................................... 0 - 8,5 km/h
2. hastighedsområde ....................................................... 0 - 30 km/h

MILJØ

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

for udstødnings emission
Lydniveau ................. Lydniveauet (eksternt/internt) opfylder til fulde

 2000/14/EU Stage II og 98/37/EU
Vibrationsniveau (EN 12096:1997)*
 Hånd/arm ............................ ≤ 2,5 m/s² (usikkerhed K = 0,75 m/s²)
 Helkropsvibrationer ............. ≤ 0,5 m/s² (usikkerhed K = 0,53 m/s²)
* med henblik på risikovurdering i henhold til direktiv 2002/44/EF, 
henvises der til ISO/TR 25398:2006.

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Kølesystem ................................................................................ 14,5 l
Brændstoftank ............................................................................ 130 l
Motorolie ................................................................................... 11,5 l
Hydrauliksystem ........................................................................... 50 l
Foraksel ....................................................................................... 9,4 l
Bagaksel ...................................................................................... 9,4 l
Fordelergear ................................................................................ 1,3 l

AKSLER OG DÆK

Type .............. Lavtsiddende pendulaksel bag giver optimal stabilitet
 og de bedste præstationer inden for jordflytning

System .......................................................................... Firehjulstræk
Aksler ..................Stive planetaksler med automatisk selvspærrende 

differentiale på begge aksler 
100% differentialspærre som ekstradustyr

Svingning ............................Pendulaksel bag giver optimal stabilitet,
 udsvingsvinkel 10°

Dæk ................................................................ 405/70 R18 (standard)

BREMSER

Driftsbremser ..................... Kombineret inch-/bremsepedal aktiverer
 vedligeholdelsesfri skivebremse på forakslen 

Selvbremsende via hydrostaten
Parkeringsbremse ........................................................ Lamelbremse

HYDRAULIKSYSTEM

System .......................................................... Åbent hydrauliksystem
Driftstryk .................................................................................270 bar
Arbejds-hydraulikpumpernes kapacitet ................................ 64 l/min
Antal løfte-/skovlcylindre ...............................................................2/1
Type ......................................................................... Dobbeltvirkende
Boring × slaglængde
Løftecylinder ..................................................................70 × 658 mm
Skovlcylinder .................................................................90 × 450 mm
Hydraulisk betjeningsgreb .............................. Multifunktionshåndtag
Kinematik ...........................Z-kinematik med den højeste brydekraft. 

Parallel bevægelse ved anvendelse af specielle gafler
Tider med nominel skovlfyldning
Løft ............................................................................................. 4,9 s
Sænk (tom) ................................................................................. 2,8 s
Tømning ..................................................................................... 1,0 s

STYRESYSTEM

System ...........................................................................Knækstyring
Type ................................................................................Hydrostatisk
Udslag til hver side ....................................................................... 42°
Styrepumpe ............................................................. Tandhjulspumpe
Driftstryk .................................................................................185 bar
Antal styrecylindre ............................................................................1
Type ......................................................................... Dobbeltvirkende
Boring × slaglængde .....................................................70 × 378 mm
Mindste venderadius (yderkant dæk 405/70 R18) .............3.875 mm

FØRERKABINE

Kabine 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 trykkabine hviler på 
viskosedæmpere og er støjdæmpet. Tiltbar med henblik på optimal 
serviceadgang.
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Dimensioner & arbejdsværdier
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Alle dimensioner med dæk 405/70 R18.

ARBEJDSVÆRDIER OG MÅL

Universal Let materiale 4-i-1

med tænder uden tænder uden tænder med tænder
Skovlkapacitet (med top, ISO 7546) m³ 1,0 1,0 1,25 0,8
Salgskode C61 C11 C14 C16
Rumvægt t/m³ 1,8 1,8 1,25 1,8
Skovlvægt kg 422 400 340 615
Stat. tiplast, lige kg 4.595 4.625 4.580 4.300
Stat. tiplast, 40° styreudslag kg 3.900 3.930 3.890 3.610
Brydekraft hydraulisk kN 57,0 57,0 42,0 48,7
Løftekraft hydraulisk, nede kN 51,0 51,0 54,0 54,2
Arbejdsvægt kg 5.690 5.670 5.705 5.990
Venderadius over yderkant på dæk mm 3.875 3.985 3.985 3.985
Venderadius over skovlhjørne mm 4.490 4.490 4.420 4.360

a Rækkevidde ved 45° mm 995 995 1.035 985
b Tømningshøjde ved 45° mm 2.425 2.425 2.330 2.425
c Højde, skovlens drejningspunkt mm 3.225 3.225 3.225 3.225
d Højde, skovlens overkant mm 4.190 4.190 4.270 4.120
e Indstiksdybde mm 90 90 135 100
f Øvre læssehøjde ved 45° mm 2.910 2.910 2.895 2.900
A Længde over alt, skovl på jorden mm 5.640 5.505 5.730 5.720
B Hjulafstand mm 2.260 2.260 2.260 2.260
C Skovlbredde mm 1.915 1.915 1.870 1.900
D Bredde over dæk mm 1.880 1.880 1.880 1.880
E Sporvidde mm 1.470 1.470 1.470 1.470
F Frihøjde mm 340 340 340 340
H Højde over alt mm 2.720 2.720 2.720 2.720

YDELSESVÆRDIER MED GAFFELUDSTYR
Salgskode C24 C23
Gaffeltype FEM IIA FEM IIB
Gaffellængde mm 1.200 1.200

g Maks. rækkevidde, nede mm 845 845
h Maks. rækkevidde mm 1.400 1.400
j Maks. rækkevidde ved maks. stablehøjde mm 700 700
k Maks. højde over gaffeludstyr mm 3.670 3.670
l Højde, skovlens drejningspunkt mm 3.230 3.230

m Maks. stablingshøjde mm 3.065 2.940
n Gaffelhøjde ved maksimal rækkevidde mm 1.470 1.345

Maks. tippelast, lige kg 3.520 3.515
Maks. tippelast, fuldt styreudslag kg 3.000 2.995
Maks. nyttelast iht. EN 474-3, 80% kg 2.210 2.400
Maks. nyttelast iht. EN 474-3, 60% kg 1.800 1.790
Vægt med gaffeludstyr kg 5.485 5.490
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Den lokale Komatsu-partner:

WA80M-7
Læssemaskine

Standard- og ekstraudrustning

Andet arbejdsudstyr, tilbehør og specialudstyr efter 
ønske

Alle skovle og redskaber er monteret med hurtigskifte

Andre redskaber efter ønske

 standardudrustning
 ekstraudstyr

MOTOR
Komatsu SAA4D95LWE-6 turboladet common rail 
højtryksindsprøjtnings dieselmotor



Overholder EUs Stage IIIB/
EPA Tier 4 interim regulativerne



Generator 120 A/12 V 

Startmotor 2,2 kW/12 V 

Batterier 100 Ah/12 V 

TRANSMISSION OG BREMSER
Kombineret bremse/inch-pedal 

Krybefunktion 

Hydrostatisk transmission begrænset til 20 km/h 

Hydrostatisk transmission begrænset til 30 km/h 

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



Vipbar førerkabine 

ROPS/FOPS-chassis i h.t. SAE 

Panoramaruder (tonede) 

El-bagrude 

Bagrudevisker 

Solskærm 

Justerbar ratstamme 

Affjedret sæde 

Sikkerhedssele (EU-norm) 

Justerbart håndledshvil med lille indbygget 
opbevaringsboks



Stor opbevaringsboks i venstre side 

Instrumentpanel med speedometer, 
kølervæsketermometer, tankmåler, advarselslys 
for luftfilter osv.



12 V strømudtag 

Forrudevisker med intervalfunktion 

Regulerbart komfortsæde 

Klimaanlæg 

Radio 

Solreflekterende folie til førerkabinetag/halvtag 

SIKKERHEDSUDSTYR
Nødstyring 

Baksignal 

Horn 

Nødstop 

Sikkerhedssele advarselsindikator 

Batterihovedafbryder 

Advarselsblink 

Startspærre 

Startspærre med master-nøgle 

Slangebrudsventil 

Ildslukker 

LYGTER
Halogenforlygter 

Baklygter 

Ekstra lygter for og bag 

LED-forlygter, halogenbaklygter 

ANDET UDSTYR
Z-kinematik (parallel bevægelse ved anvendelse af 
specielle gafler)



Kontravægt 

Træk 

Elektronisk styret laststabilisator (ECSS) 

Speciallakering 

Skovlniveauindikator 

REDSKABER
Skovl med eller uden tænder 

4-i-1 skovl 

Skovle til lette materialer 

Gaffeludstyr 

Afskærmning til skær 

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
KOMTRAX™ – Komatsu trådløst 
overvågningssystem



Værktøjssæt 

Bred åbenribbet køler med svingbart, hydr. dreven 
kølervinge



Luftrensesystem med cyklon-forrenser 

Kølerventilator med reverseringsfunktion 

AKSLER OG DÆK
Kraftige HD-aksler 

LSD-differentiale for og bag 

100% manuel differentialspærre for og bag 

Forskellige dæktyper og -størrelser efter ønske 

HYDRAULIKSYSTEM
Hydraulisk hovedventil med 3 glidere 

PPC-multifunktionshåndtag 

Hydraulisk hurtigskifte 

Grave-returfunktion 

Auto-inch-ventil 

Bio-olie i hydrauliksystem 


