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LOADED WITH  
VERSATILITY
Odolné kolesové nakladače Volvo
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SPOLAHLIVÉ A ODOLNÉ  
KOLESOVÉ NAKLADAČE VOLVO NAJNOVŠEJ SÉRIE H V 
KOMBINÁCII SO SERVISOM OD ASCENDUM, ZABEZPEČUJE 
EFEKTIVNE VYUŽITIE VÁŠHO STROJOVÉHO PARKU

ZAPLENÝ MOŽNOSŤAMI
• Krútiaci moment paralelné    
   prepojene
• Upínaky Volvo
• Sortiment upínakov
• Upínaky vyrobené na mieru
• 3rd & 4th hydraulické funkcie

VYLEPŠENÝ PRÍSTUP
• Chladič sa vysunie pre 
   jednoduchšie čistenie
• Premiestnené plniace hrdlá pre
   prevodový a motorový olej
• Jednoduchší prístup pre servis
• Elektrický ovládaná kapota  
   motora

PRACUJ ROZUMNEJŠIE
• Load Assist, pohaňaný s 
   Volvo Co-Pilotom 
• Školenie strojníkov
• Prehľad spotreby 
• Telematický systém 
   CARETRACK
• Volvo ACTIVE CARE 

VYBERŤE SI PARTNERA NIE LEN DODAVATEĽA STROJOV
Ascendum vám ponúka všestranné služby od nových a použitých strojov, montážnych dopln-
kov, náhradných dielov až po servis v teréne a údržbu vášho stroja. Naším cieľom je nájsť 
najlepšie a najefektívnejšie riešenie pre vaše pracovisko. Aby sme vyhoveli vašim potrebám, 
sme ochotní ísť ešte o krok ďalej a dokonca vám nájsť riešenia na mieru. Naša servisná sieť 
s deviatimi servisnými technikmi, so štyrmi pobočkami je vám k dispozícii. Profitujte z našej 
vášne udržiavať vaše stroje v prevádzke



5

www.ascendum.sk

Volvo L60H Volvo L70H
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 Statické sklápacie zaťaženie pri plnom otočení  7,630 kg
Objem lopaty  1.6 - 5 m³
Drapáky na guľatinu  0.7 - 1.3 m²
Prevádzková hmotnosť  11,000 - 13,600 kg
Vylamovacia sila  84.9 kN
Motor  Volvo D6J Stage 5
Max výkon pri  1,500 - 1,800 rpm
...ISO 14396  122 kW
Max krútiaci moment pri  1,500 rpm
...SAE J1995  820 Nm
Pneumatiky  17.5R25, 20.5R25

Prevádzková hmotnosť: 
11.000 - 13.600 kg

Motor: 
Volvo D6J | 122 kW 

Objem lopaty:
1.6 - 5 m³

Technické špecifikácie

NECHAJ NÁROČNÚ A TAŽKÚ   
prácu pre L60H, navrhnutý 
tak, aby dokázal viac a zároveň 
spotreboval menej paliva. Kole-
sový nakladač, ktorý kombinuje 
nakladaciu jednotku s protizá-
važím a zvýšenou maximálnou 
rýchlosťou na 50 km/h poskytuje 
až o 20 % nižšiu spotrebu paliva.

VŠESTRANNÝ STROJ
Zvládnite akúkoľvek aplikáciu s 
kolesovými nakladačmi série H, 
ktoré sú vybavené paralelným 
krútiacim momentom (TP) 
pre maximálnu všestrannosť. 
Výmena nástrojov v priebehu 
niekoľkých sekúnd pomocou 
upináka Volvo.

ODOLNÝ DÍZAJN
Môžete sa spoľahnúť na 
osvedčený dizajn, ktorý splní 
požiadavky na náročných sta-
veniskách. Nakladače série H 
sú skonštruované so špičkovým 
pevným rámom, ktorý v kombi-
nácii s ideálne zladeným hnacím 
ústrojenstvom dosahuje dlho-
trvajúci výkon.

TIP:
So širokou ponukou 

príslušenstva je L60H 
ideálnym, multifunkčným 

strojom, ktorý zvláda 
všetky práce od 

odpratávania snehu 
až po recykláciu šrotu.

 Statické sklápacie zaťaženie pri plnom otočení  8,500 kg
Objem lopaty  1.8 - 6.4 m³
Drapáky na guľatinu  0.9 - 1.5 m²
Prevádzková hmotnosť  12,700 - 15,500 kg
Vylamovacia sila  96.5 kN
Motor  Volvo D6J Stage 5
Max výkon pri  1,400 - 1,700 rpm
...ISO 14396  127 kW
Max krútiaci moment pri  1,400 rpm
...SAE J1995  853 Nm
Pneumatiky  20.5R25, 600/65 R25

Prevádzková hmotnosť: 
12.700 - 15.500 kg

Motor: 
Volvo D6J | 127 kW 

Objem lopaty:
1.8 - 6.4 m³

Technické špecifikácie

EFEKTÍVNY A CHYTRÝ 
Dosiahnite až o 20 % nižšiu spo-
trebu paliva vďaka pokročilým 
funkciám, ako je napríklad Eco 
pedál a nová voliteľná funkcia 
uzamknutia. Funkcia blokovania 
eliminuje straty v meniči krútia-
ceho momentu.

POHODLNÝ
Náročná práca nebola nikdy 
taká jednoduchá ako z priestran-
nej kabíny L70H s pohodlným 
sedadlom operátora podľa 
vášho výberu a ergonomickými 
ovládacími prvkami. Pracujte 
inteligentne popri používaní 
informačného panela.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM 
MIESTE
Protišmykové schodíky a 
strategicky umiestnené zá-
bradlia, oranžové trojbodové 
bezpečnostné pásy, prepraco-
vané bočné zrkadlá a voliteľná 
spätná kamera poskytuje väčšiu 
bezpečnosť pri práci.

TIP:
Spoľahlivý nakladač, ktorý 

môže byť vybavený 
širokou škálou 
príslušenstva.

Je ideálny pre použitie v 
poľnohospodárstve 

alebo pre komunálne 
zariadenia.
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Volvo L110H Volvo L120H
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 Statické sklápacie zaťaženie pri plnom otočení  11.210 kg
Objem lopaty  2.6 - 9.5 m³
Drapáky na guľatinu  1.3 - 2.4 m²
Prevádzková hmotnosť  18,000 - 20,700 kg
Vylamovacia sila  161 kN
Motor  Volvo D8J Stage 5
Max výkon pri  1,800 rpm
...ISO 14396  191 kW
Max krútiaci moment pri  1,450 rpm
...SAE J1995  1,255 Nm
Pneumatiky  23.5 R25, 750/65 R25

Prevádzková hmotnosť: 
18.000 - 20.700 kg

Motor: 
Volvo D8J | 190 kW 

Objem lopaty:
2.6 - 9.5 m³

Technické špecifikácie

NOVÁ GENERÁCIA OPTISHIFT
Pre zlepšené časy cyklov a znížiť 
spotrebu paliva, prispôsobte si 
blokovanie vášho stroja.  
Vylepšená technológia integruje 
funkciu Reverse By Braking a 
nový menič krútiaceho momen-
tu.

OVLADANIE JAZDY
Na zníženie únavy operátora a 
zvýšenie produktivity možno do 
vášho stroja voliteľne integrovať 
ovládanie Comfort Drive 
Control. Inteligentná funkcia 
vám dáva možnosť riadiť stroj 
pomocou malej páky.

DLHODOBO S VAMI   
So širokou ponukou príslušenst-
va navrhnutá na doplnenie 
výkonu vašich strojov, ako aj s 
ponukou služieb na zvýšenie 
vašej ziskovosti vám pomôžeme 
konfigurovať váš stroj, aby vyho-
voval všetkým vašim potrebám.

TIP:
Tento odolný nakladač je 
ideálny pre zemné práce. 

Nakladač vybavený 
protizávažím ponúka 

ideálnu rovnováhu medzi 
silou a výkonom.

 Statické sklápacie zaťaženie pri plnom otočení  12.300 kg
Objem lopaty  2,6 - 9,5 m³
Drapáky na guľatinu  1.3 - 2.4 m²
Prevádzková hmotnosť  18.500 - 21.600 kg
Vylamovacia sila  173,5 kN
Motor  Volvo D8J Stage 5
Max výkon pri  1.500 r/min
...ISO 14396  203 kW
Max krútiaci moment pri  1,400 rpm
...SAE J1995  1.320 Nm
Pneumatiky  23.5 R25, 750/65 R25

Prevádzková hmotnosť: 
18.500 - 21.600 kg

Motor: 
Volvo D8J | 203 kW 

Objem lopaty:
2.6 - 9.5 m³

Technické špecifikácie

MANIPULÁCIA 
Zažite až o 5 % vyššiu produk-
tivitu s novou ponukou lopát 
Volvo Rehandling. Prepracované 
lopaty sa ľahšie plnia a minimal-
izujú rozliatie vďaka novým kon-
vexným stranám a vylepšenej 
ochrane proti rozliatiu.

PALUBNÉ VÁŽENIE
Pokiaľ ide o naloženie opti-
málneho množstva materiálu, 
intuícia vás môže dostať len tak 
ďaleko. Posúvate dostatok ma-
teriálu alebo príliš veľa? Rozlúčte 
sa s hádaním pomocou aplikácie 
On-Board Weighing.

VYROVNANIE LOPATY
Posuňte svoju produktivitu na 
vyššiu úroveň s novou funkciou 
vyrovnávania lopaty. 
Automaticky vráti lopatu na 
správnu úroveň z polohy 
vysypania, čím sa zvýši výkon 
operátora.

TIP:
Volvo L120H je váš silný 

partner v štrkovisku. 
Lopata na manipuláciu 

je perfektným 
príslušenstvom pre 

túto ťažkú prácu.
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Obchodný zástupca
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Obchodný zástupca
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