
MIDJE STYRT DUMPER

Hydrema 
922F   922F 2.55



Innovativ 

jord forflytting 

siden 1959

Siden 1959 har Hydrema utviklet, produsert, solgt og utført 

service på høyteknologiske anleggsmaskiner. Effektive og 

innovative kvalitetsmaskiner. De tekniske og fysiske 

egenskapene gjør at produktene våre skiller seg ut

fra andre produkter på markedet. De egner seg spesielt 

godt til spesialoppgaver i bygg- og anleggsbransjen.



De 20-tonns dumperne i Hydrema 922F-
serien bryter på mange måter med de
vanlige konstruksjonsprinsippene for led-
delte dumpere i denne klassen.

Utviklet for både ømfintlig og 

vanskelig terreng.

Lav egenvekt, et unikt dreieledd, ekte 
boggiaksler med stor styrevinkel og den 
beste motorytelsen pr. enhet på marke-
det, gir 922F-serien topp manøvrerbarhet 
i terrenget. Der hvor andre gir opp, kjører 
denne dumperen videre. En stor fordel 
når effektiviteten står i høysetet!

Stabile kjøreegenskaper  

Hydrema 922F-serien har svært gode kjøre-
egenskaper i alle hastigheter og på alle 
underlag, takket være det pendlende og 
hydraulisk stabiliserte dreieleddet. Kombi-
nasjonen av elektronisk styrt fjæring og 
nivåregulering på forakselen gir svært god 
førerkomfort.

Bakakselen er en ekte boggiaksel med ver-
tikal vandring på hvert eneste hjul. Dette gir 
en best mulig bakkekontakt uansett nivå-
forskjellene. Alle seks hjul er i konstant kon-
takt med bakken, og sikrer dermed en jevn 
vektfordeling. Dette gir et lavt marktrykk 
og høy stabilitet, og dermed sikkerhet og 
komfort for føreren.

Drivstoffbesparende 

og støysvak

I vanskelig terreng betyr motorkraft og 
dreiningsmoment alt. I 922F-serien kom-
mer dreiningsmomentet til de seks hjulene 
fra en kraftig 6-sylindret Cummins QSB-6.7 
EPA Stage 4 motor med intelligent 6-girs 
ZF Soft-Shift-transmisjon. 

Den variable kjølevingen sørger for kjøling 
etter behov, noe som gjør dumperen driv-
stoffeffektiv og lydsvak. Det avanserte 
girskiftesystemet garanterer høy stabilitet 
med jevne girskift. Dette forebygger slu-
ring og gir maksimalt dreiningsmoment.

 

Allsidig 22-tonns dumper 

til vei og terreng.

HYDREMA 922F SERIEN
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922F-serien er et opplagt valg i mykt terreng eller i områder med 

ømfintlig underlag hvor lavest mulig marktrykk er ønskelig. Denne 

dumperen gjør jobben i alle terreng.
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FORDELER

Førsteklasses kjøreytelse. Der andre dumpere må gi opp, fortsetter 922F. 

Høy kvalitet. Solid konstruksjon. Konstruert for å vare. Velegnet til utleie.

Lav egenvekt og ekte boggiaksler gir et svært lavt marktrykk.

Beste motorytelse pr. enhet på markedet. 

Svært brukervennlig og enkel å bruke. Høy sikkerhet og komfort for føreren.
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Enkel og rask

Dumperne i 922F-serien er enkle å betje-
ne, og føreren vil raskt bli fortrolig med 
maskinens manøvrerbarhet og funksjoner.
Brukervennlig brytere og styrespakstyrt 
tipping, automatisk eller manuelt girskift 
og førsteklasses utsyn fra et avfjæret fø-
rerhus gir de beste og mest komfortable 
arbeidsforholdene. 
 

Effektiv tipping   

922F-serien har et svært energieffektivt 
hydraulikksystem med fire pumper, noe 
som sikrer at styring og tipping aldri føles
”tregt”. De separate pumpene gir en helt
uavhengig kontroll over styre- og tippfunk-
sjonene. Kjøretøyet kan bringes i posisjon
samtidig med at tippoperasjonen påbe-
gynnes. Den kraftige dumperkassen har 
en høy tippvinkel som sikrer at alt materi-
ale tømmes raskt. 

De kraftige tippsylinderne er beskyttet un-
der karosseriet. Tipphydraulikken øker au-
tomatisk motorturtallet når tipping akti-
veres ved hjelp av styrespaken. Dette gir 
svært raske tippsyklustider. Endebremsen 
og Auto Body Return øker tipphastigheten 
og sørger for at kassen senkes automatisk 
ned på rammen.  
  
Høy kvalitet og lang levetid

922F-serien er et produkt av høy kvalitet 
som kan brukes nesten overalt. Den er 
utviklet og konstruert for å bli brukt hver 
dag, år etter år. En kombinasjon av enkel 
betjening og mange innstillingsmulighe-
ter i førerhuset gjør at den i tillegg egner 
seg eksepsjonelt godt som utleieobjekt.

922F 2.55 till veikjøring

Hvis man har behov for det, finnes dum-
peren også i en veiversjon. 922F 2.55 er 
den samme dumperen, bare i en smalere 
versjon. Dumperkasse, aksler og dekk er 
smalere enn på standardversjonen, og 
holder dumperens bredde på under 2,55 m.
Den kan innregistreres for kjøring på 
offentlige veier.



Elektrisk system

Standard 24V-system med 70 Amp.
omformer. Batterier: 2 x 12V, 100Ah.

TEKNISKE DATA

Designet og bygge 

for å vare.
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Ramme

Leddet ramme med pendelstag og 
doble hydrauliske stabilisatorer i
dreiepunktet. Gir stor stabilitet både
under kjøring og tipping. Produsert 
i høyfast stål for størst mulig styrke 
og lavest mulig egenvekt.
Pendelbevegelse: +/- 12º.

Aksler

For: Stiv aksel med elektronisk styrt
avfjæring og nivåregulering. Indivi-
duell nivåregulering på hver side 
retter opp maskinen under kurve-
kjøring. Forakselen har en differen-
sialsperre med 75 % sperrevirkning. 
Bak: Heavy Duty boggiaksel med re-
duksjonsgir i navene. Enkel og ved-
likeholdsfri konstruksjon. Stor pen-
delvinkel. Boggikonstruksjonen gir 
førsteklasses terrengegenskaper 
fordi alle hjul konstant er i kontakt 
med bakken.

Styring

Servoaktivert hydrostatisk styring 
gir førsteklasses komfort siden støt
fra terrenget ikke overføres til rat-
tet. Separat variabel pumpe for sty-
ring. Styrevinkel +/- 38o

Hydraulikksystem

Hydraulikksystemet består av fire u-
avhengige hydrauliske pumper: 
Pumpe 1: 2 l/m konstantpumpe for 
bremse, dreiepunkt, stabilisatorer, 
differensialsperre og forakselop-
phengning. 
Pumpe 2: 163 l/m variabel pumpe 
for knekkstyring. 
Pumpe 3: 189 l/m konstantpumpe 
for tippfunksjonene. 
Pumpe 4: 50 l/m variabel pumpe 
for nødstyring.
(Oppgitte verdier ved 2200 o/min 
for motoren).

Gir 

ZF ERGOPOWER 6 WG 210 automat-
gir med 6 gir foran og 3 bak. Ut-
styrt med 100 % mekanisk sperre 
på alle gir og manuelt aktivert dif-
ferensialsperre mellom for- og bak-
aksel. Mulighet for automatisk eller 
manuelt girskift. 
Maks. hastighet: 
Forover: 50 km/t – Bakover: 31 km/t
Maks. trekkraft: 207 KN.

Drivstoff

Diesel: 300 l drivstofftank.
AdBlue-tank: 19 l.
Begge er integrert i frontrammen.

Dumperkasse

Robotsveiset dumperkasse i Hardox
450 høyfast stål uten sideribber. 
De dobbeltvirkende tippsylinderne 
er plassert under kassen for mak-
simal beskyttelse. Ekstra: Kan fås 
med eksosoppvarming og autom-
atisk baklem. Tipptider: 7,5 s opp / 
5,5 s ned. Tippvinkel: 70°.

Lydnivå

LpA: 73 dB(A) (i førerhuset) 
LwA: 106 dB(A) (utenfor førerhuset)

Bremser / Retarder

Full to-krets bremsesystem med 
skrivebremser i oljebad på alle 
seks hjul. Feilsikker håndbrems på 
foraksel. Vedlikeholdsfrie bremser. 
Manuelt betjent motorbremse.

Motor

Cummins QSB 6,7 liter 6 syl. EPA 
Stage 4-motor med DOC- og SCR-
katalysator med AdBlue-tilsetning. 
24-ventilers common-rail turbod-
iesel med ladeluftkjøler, elektronisk 
variabel turbolader og EGR med 
kjøling. Maks. effekt. 218 kW/296HP 
ved 2100 o/min. Maks. dreinings-
moment 1044 Nm ved 1500 o/min.

KOMFORTABEL

Førsteklasses komfort 

og rask service.
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Førsteklasses operatørkomfort 

Førerhuset har to dører og er utstyrt med
belysning for sikker tilgang i alle lysfor-
hold. Det romslige førerhuset sikrer et 
stort synsfelt og interiør som er lett å
vedlikeholde. Førerhuset er ROPS/FOPS-
godkjent for maksimal sikkerhet.

Alle funksjoner er ergonomisk perfekt til-
passet. Styrespaken er integrert i høyre 
armlene. Sete, armlener og ratt er multi-
justerbare. 

Et computerstyrt instrumentpanel med 
datalagring, et kraftig system for oppvar-
ming og kjøling, og mulighet for tilkob-
ling med 12 V/24 V-kontakt er standard.

Alle funksjoner er brukervennlige, noe som
gir føreren ideelle arbeidsbetingelser.

Styrespaken brukes til å betjene de vik-
tigste dumperfunksjonene, slik som tipp-
ing, girvalg, kjøre forover/rygge og dif-
ferensialsperre. Dette gjør betjeningen 
svært enkel og hurtig.

Vibrasjonene dempes ved hjelp av hydro-
dynamisk fjæring i førerhuset. 

Rask tilgang til motor

Motorpanseret er elektrisk og åpnes en-
kelt ved å trykke på en knapp i førerhuset. 

Alle servicepunkter er plassert slik at 
daglig service kan utføres på en enkel og 
ukomplisert måte



Spesifikasjoner.

922F 922F(HM) 922F 2.55

STD. MC KA* MC LA** STD. MC KA* MC LA** STD. MC KA* MC LA**

Dekk 600/60x30.5 800/45-30.5 20.5-R25 EM

Totalvekt kg 35900 35500 35700 36400 36000 36200 36600 36200 36400

Egenvekt kg 15900 13500 13700 16400 14000 14200 16600 14200 14400

Lasteevne kg 20000 22000 22000 20000 22000 22000 20000 22000 22000

B. Total bredde mm 2930 2930 2930 3180 3180 3180 2550 2550 2550

C. Klaring mm 480 480 480 480 480 480 480 480 480

D. Bredde på dumperkasse mm 2750  -  - 2750  -  - 2550  -  -

E. Totalhøyde mm 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490

Transporthøyde mm 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440

F. Lastehøyde mm 2610  -  - 2610  -  - 2690  -  - 

G. Høyde med hevet kasse mm 6340  -  - 6340  -  - 6340  -  - 

H. Tippklaring mm 820  -  - 820  -  - 820  -  - 

I. Utheng, bak mm 1415 1244 762 1415 1244 762 1415 1244 762

J. Akselavstand, boggi mm 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636

K. Lengde mm 9140 8965 10143 9140 8965 10143 9140 8965 10143

L. Fremre overhengsvinkel ° 26 26 26 26 26 26 26 26 26

M. Bakre overhengsvinkel ° 68  -  - 68  -  - 68  -  - 

N. Tippvinkel ° 70  -  - 70  -  - 70  -  - 

O. Sporbredde mm 3720 3720 5370 3720 3720 5370 3720 3720 5370

R. Utheng, foran mm 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370

Kassekapasitet, uten topp m3 9,2  -  - 9,2  -  - 9,2  -  - 

Kassekapasitet, med topp m3 12  -  - 12  -  - 12  -  - 

Tipptid, heve sec. 7,5  -  - 7,5  -  - 7,5  -  - 

Tipptid, senke sec. 5,5  -  - 5,5  -  - 5,5  -  - 

Svingradius m 8,37 8,37 11,07 8,49 8,49 11,19 8,18 8,18 10,88

Marktrykk (lastet) kPa 131 131 131 98 98 98 146 146 146
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Mange mulige 

konfigurasjoner.

 

Hydrema 922F-serien tilbyr flere konfigurasjoner, slik at dumperen 

kan tilpasses dine behov og krav.

922HM har 800 mm brede dekk, noe som
gir førsteklasses terrengegenskaper. 922F-
serien fås i både en standardversjon med
dumperkasse så vel som i fleksible Multi-

Chassis-versjoner med henholdsvis kort og 
lang akselavstand som gir mange bruks-
muligheter. Valget er ditt!

MultiChassis KA* MultiChassis LA**

922F

Standard

922F

2.55

* Kort akselavstand ** Lang akselavstand

10 / 922F serien

922F



“Golfbanearkitektene anbefaler Hydrema 

922 til jobben. «Vi tar opp sand og jord 

omkring 2 km fra inngangen til golfbanen, 

og kan kjøre helt til lossestedet uten å 

skade verken veier eller fairwayer.”
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Maskin:

Fjærende foraksel med automatisk oppretting

Dekk, 922F: 600/60-30.5

Dekk, 922F(HM): 800/45-30.5

Dekk, 922F 2.55: 20.5-R25 EM

Motorbremse 

Foraksel: Differensialsperre med begrenset slipp

Differensialsperre mellom for- og bakaksel

Vedlikeholdsfri fot- og parkeringsbrems

Elektrisk åpning av panser

Fire halogenfjernlys

Baklys integrert i kassen

Førerhus:

Viskoelastisk demping i førerhus

Multifunksjonsspak i høyre armlene

Computerstyrt instrumentpanel

To dører gir lett tilgang

Sklisikre trinn for sikker inn- og utstigning

Automatisk fjernlys

Åtte Megabeam fjernlys

12V- og 24V-stikkontakt i førerhus

Vindusvisker med intervallregulering – foran/bak 

Solskjerm foran på førerhuset

Håndholdt lys

Rød lyseffekt inne i førerhuset (til nattbruk)

Automatisk klimaanlegg

Roterende varsellys

Radio med CD- og mp3-spiller

To justerbare vidvinkelspeil med varme

Luftfjæret sete med varme

Betjening:

Automatisk justering av tipphastighet

Automatisk tippbrems

Cruisekontroll

Akustisk ryggealarm

Ryggekamerasystem med skjerm i førerhuset

Mange standardfunksjoner 

og flere muligheter.  

Hjul/dekk: (922F)

20.5-R25 EM – marktrykk, lastet: 146 kPa

800/45-30,5 – marktrykk, lastet: 98 kPa

600/60-30,5 – marktrykk, lastet: 131 kPa

650/65-R25 EM – marktrykk, lastet: 120 kPa

Dumperkasse:

Hydraulisk baklem til kassen (inkl. sentralt smørepunkt)

Eksosoppvarming (inkl. toveis eksosventil)

Høystyrkestål – 8 mm Hardox 450

Baklysbeskyttelse

Førerhus

Kjøleboks med elektrisk styring – 3,8 gal

DAB-radio med Bluetooth + antenne

Ekstra roterende varsellys

Brannslukningsapparat – 4,4 lb

GPS-sporingsenhet

Oppvarming av førerhus (diesel) – 9 kW

4 stk. Xenon arbeidslys – FORAN

2 stk. Xenon arbeidslys – BAK

2 stk. Xenon arbeidslys – SIDE

4 stk. LED arbeidslys – FORAN

2 stk. LED arbeidslys – BAK

2 stk. LED arbeidslys – SIDE

Maskin:

Automatisk sentralsmøringssystem 

Elektrisk drivstoffpumpe

To arbeidslys – bak (montert på ramme)

Motorvarmer (220V – 830W)

Biohydraulisk olje

Varseltrekant

Overføringer med kundeinformasjon

Spesialfarge (førerhus og plastdeler er som standard svarte)

STANDARDUTSTYR EKSTRAUTSTYR





A/S HYDREMA
Tel. +47 61 31 40 10

MERE INFO
www.hydrema.no
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