
Hydrema 
906F  908F  926F  928F

TRAKTORGRAVERE



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.

Innovativ 

jordflytting 

siden 1959



Opp til 280° arbeidsområde Midjestyrt

Dobbel KommandoSterk Z-kinematik

Kvalitet

Front laster følger kjøreretning

Når bare det beste 

er godt nok.

Hydrema er kjent for å utvikle maskiner 

av høy kvalitet med lang holdbarhet og

høy videresalgsverdi. Maskiner som hold-

er det de lover – selv under de mest kre-

vende arbeidsforhold. 

Hydremas traktorgravere besitter egen-

skaper og funksjoner som skiller dem mar-

kant fra andre merker. De er ganske en-

kelt de mest effektive og fleksible traktor-

graverne på markedet. 

De er konstruert for tøft arbeid – hver 

dag, året rundt – til kunder som stiller 

svært høye krav til utstyret: ledende en-

treprenører, byggefirmaer, utleiefirmaer, 

jordbruk og skogbruk. 

Utviklingen av F-serien er et resultat av

Hydremas 60 år lange erfaring med hy-

drauliske anleggsmaskiner. På toppen av 

dette kommer en kombinasjon av intelli-

gent innovasjon, ny teknikk og ikke minst 

vår hovedmålsetting: at bare det beste 

er godt nok. 

Erfaring, høy kvalitet og innovasjon med 

helt unike egenskaper skaper til sammen 

den ultramoderne, sterke og effektive 

900F-serien. 

Komfort

Optimal vektfordeling - minimalt marktrykk

900F-serien / 54 / 900F-serien

Unike egenskaper, 

funksjoner og 

innstillingsmuligheter 

øker effektiviteten.
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Leddstyring med vektoverføring

Kjernen i det hele er leddstyringssystem-

et med pendlende svingledd og hydrau-

liske stabilisatorer som automatisk over-

fører vekt til de hjulene som er i kontakt 

med bakken. 

Det gjør at maskinen på en smidig, sikker 

og uhindret måte kommer seg frem også 

i svært ujevnt eller bløtt terreng.

Svingleddet gir maskinføreren stor stabi-

litet og økt manøvreringsrom.

Samtidig sørger svingleddet for at for-og

bakhjulene alltid kjører i samme spor, noe

som skåner underlaget på best mulig måte. 

Alt ligger i hendene ...

Føreren kan kjøre og styre maskinen selv

med ryggen mot rattet. Ved å aktivere

dobbelkommandoen i maskinens styre-

spaker har føreren tilgang til alle maskin-

ens funksjoner, uansett om han/hun sit-

ter vendt mot laster eller graver. Dermed 

kan det arbeides kontinuerlig med f.eks. 

avretting av jord uten avbrudd i arbeidet. 

Det sparer tid og gir en jevn rytme i før-

erens rutiner og dermed et bedre arbeids-

resultat. 

Styrespakene kan justeres etter førerens 

ønsker. Myk start eller rask reaksjon – du 

velger selv.

Nyt turen. 

Den er behagelig, 

lydsvak og full 

av krefter.

40 års erfaring med leddstyrte traktorgravere 

og samarbeid med verdens dyktigste 

maskinførere er din garanti for en robust og 

brukervennlig maskin.

906F & 908F - Kompakt allroundmaskin

I den nyeste generasjonen er modellene 906F 

og 908F mer kompakte. Hele den fremre delen 

av maskinene har fått en ny utforming for å opti-

mere førerens utsyn mot frontskuffen samt ned 

langs panseret i forbindelse med montering av 

redskap. Samtidig er maskinene kraftigere enn 

tidligere –hele 122 hk. 

926F og 928F - Sterk arbeidshest

926F og 928F er flaggskipene når det gjelder led-

dstyrte traktorgravere.  De sterke maskinene står 

for det ypperste innen ytelse, stabilitet, komfort og 

produktivitet. De har en kraftig motor med 145 hk, 

intelligent ZF-girkasse og en hydraulikkgjennom-

strømning på opptil 220 l/m – masser av kraft til 

både laste- og gravearbeid.
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8 / 900F-serien

Det ser så lett ut – og det er det!

900F-serien tar opptil 1,7 m3 i skuffen, en

kapasitet på hele 250 m3 i timen.

Parallellføringen og maskinens spesielle 

Z-kinematikk gjør det enkelt å fylle last-

eskuffen. Leddstyringen øker maskinens 

kraftoverskudd da forhjulene alltid følger 

i frontskuffens retning. Føreren kan sam-

tidig enkelt posisjonere frontskuffen ved 

bare å svinge på rattet. 

Kombinert med en kraftig tiltsylinder og

Return-to-dig-funksjon gir det stor bryte-

kraft og hurtighet. 

Leddstyringen, den massive konstruksjon-

en, den momentsterke Cummins-motoren

og en uslåelig transmisjon er forklaringen

på hvorfor en Hydrema kombinasjonsma-

skin uten problem kan måle seg med 

brytekraften, lastekraften og arbeidshas-

tigheten hos en rendyrket 10-tonnslaster! 

Lettbetjente styrespaker gir 

føreren full kontroll

Maskinen er som standard utstyrt med last-

stabilisator, Return-to-dig og ESD-system.

Lasteren styres komfortabelt og enkelt 

med styrespaker – det sørger for bruker-

vennlighet og en smidig arbeidsgang. 

Ved bruk av Hydremas unike dobbelt-

kommandosystem (ESD) kan maskinens 

fremdrift og styreinnretning manøvreres

med de samme styrespakene som laster-

en, uten å bruke rattet. Dermed trenger 

føreren kun å konsentrere seg om styre-

spakene. Det gir høyere arbeidshastighet 

og større komfort. Styrespakegenskap-

ene og styrehastigheten på dobbeltkom-

mandoen kan justeres etter behov.

Full gass med full skuffe

Med last i skuffen sørger laststabilisator-

en og ESD-systemet for myk og jevn kjør-

ing, også ved høy hastighet og i vanske-

lig terreng.   
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Sterk, hurtig 

og effektiv.

Kraft, stabilitet og arbeidshastighet er helt på nivå med 

en rendyrket laster.

EKTE LASTER
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280°

10 / 900F-serien

Imponerende graveområde

Graveren er utviklet for å gi størst mulig 

rekkevidde slik at arbeidet kan utføres så 

effektivt som mulig. 

Graveområdet på mellom 200 og 280° 

gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver 

selv på steder med lite plass.

F-serien fås enten med eller uten Hydre-

mas unike sideforskyvning av gravearmen.

På 906F/926F kan gravearmen sidefor-

skyves hydraulisk med 1,6 m, slik at ma-

skinen får et graveområde på hele 280°. 

På 908F/928F er gravearmen sentermon-

tert. Graveområdet ligger i dette tilfellet 

på 200°. Bevegeligheten kan økes ved kjøp

av sidevinkling, slik at graveområdet blir 

250°. 

Stort kraftoverskudd 

uansett oppgave

Graveren kan utføre alle oppgaver. Uansett 

om det dreier seg om litt presisjonsgraving 

eller større rør- og ledningsarbeid, har den 

masser av kraft og fleksibilitet.

Brytekraften er én av de største for denne 

typen maskiner, og den arbeider med kraft-

overskudd ved både høy og lav hastighet. 

Dessuten er både bom og gravearm som 

standard utstyrt med slangebruddsventil,

noe som gir maksimal sikkerhet ved løfte-

arbeid.

Lang levetid

Bom og gravearm har maksimal stivhet 

og styrke ettersom graveren er konstru-

ert med lukkede profiler i høyfast stål. 

I kombinasjon med Hydremas spesielle 

dobbeltetninger i alle bevegelig ledd, som

forhindrer skitt og urenheter i lagrene, 

sikres dermed lang levetid og lave drifts-

kostnader. 

F-serien utmerker seg bl.a. med markedets største 

graveområde, stor gravekapacitet og fleksibilitet.

Markedets største 

graveområde.

EKTE GRAVEMASKIN
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12 / 900F-serien

Graveren har stor rekkevidde, kan grave 

dypt og laste høyt. Ved tilvalg av telesko-

parm økes gravedybden og rekkevidden 

med 120 cm. Kapasiteten kan varieres med

et bredt utvalg av skuffer

Flow Sharing 

Flow Sharing sikrer en jevn gravesyklus 

og sparer drivstoff.

Selv ved helt lave motorturtall og lavt 

hydraulisk trykk sikres en god og effektiv 

gravesyklus når elektronisk Flow Sharing 

fordeler oljemengden jevnt mellom grav-

erens hovedfunksjoner. 

Ved arbeid på lavt motorturtall kan det 

kortvarig oppstå behov for mer hastighet 

dersom føreren ber om mer olje enn den 

aktuelle pumpegjennomstrømningen. 

Da økes motorturtallet automatisk, og 

dermed økes oljemengden tilsvarende. 

Flow Sharing er en både behagelig og 

drivstoffbesparende funksjon som også 

reduserer slitasjen på motor og graver.

Mode Control

En fleksibel Mode Control gjør at føreren 

selv kan regulere maskinens gravehastig-

het alt etter arbeidsoppgave. Spesielt ved

løftearbeid er det viktig å kunne begrense

graverens hastighet. Det øker både sikker-

heten og kvaliteten i arbeidet.

Stabil og effektiv

Når støtteben og lasteskuff er på bakken, 

gir støtten høy stabilitet og sikkerhet un-

der gravearbeidet.

Gravebremsen kan automatisk bremse 

alle hjul, og også svingleddet kan låses 

automatisk for å gjøre maskinen «stiv» 

og dermed oppnå full støtte under grave-

og løftearbeider.

Takket være at maskinen kan flyttes med

styrespaker selv når føreren sitter med 

fronten mot graveren, blir det mer effek-

tiv arbeidstid.

900F-serie / 13

Nobody’s perfect. Selv om du har parkert 

litt skjevt, kan du likevel utføre jobben effektivt. 

Man står aldri feil.



14 / 900F-serien

Byggeplassens effektive 

flerfunksjonsmaskin.

MYE MER ENN EN GRØFTEGRAVER:

En ekte flerfunksjonsmaskin

Maskinene er bygget på et kraftig chassis 

av høyfast stål. Det gjør dem ekstremt 

motstandskraftige ved store belastninger. 

De er konstruert med en vanlig laster 

foran, som har gode bulldoserfunksjoner, 

og med en kraftig og presis graver bak. 

Denne kombinasjonen gjør maskinene flek-

sible, allsidige og effektive uansett om de 

brukes på en byggeplass, ved veibygging, 

til rørarbeid eller annet jordarbeid.

Med hydraulisk hurtigkobling som stan-

dard på både lasteren og graveren er det

mulig å montere et hav av redskaper. Slan-

Grave, laste, løft, flytte, 

planere - én 900F-maskin 

har kapasitet til å løse 

en mengde forskjellige 

oppgaver på byggeplassen. 

gebruddsventiler på både gravearm- og 

bom gjør løftearbeidet sikkert. Videre 

kan maskinen gjøres enda mer fleksibel 

ved å montere en Engcon tiltrotator.

Gummihjulene gjør maskinen ekstrem 

mobil, slik at den raskt kan ta seg rundt 

til forskjellige arbeidsoppgaver. De fanta-

stiske kjøreegenskapene gjør maskinen 

både stabil og lett å manøvrere, uansett 

hvor vanskelig terrenget er. En høy trans-

porthastighet på landevei bidrar til å lav-

ere transporttid mellom arbeidsplassene.

Kun fantasien setter grensen for mulig-

hetene med en Hydrema traktorgraver. 

Dermed kan én maskinfører løse mange 

oppgaver. Det gir stor fleksibilitet og god 

utnyttelse av maskinen. 

Lille kompakt all-rounder eller 

stærk arbejdshest - hvad vælger du?

906F/908F er mest kompakt og helt per-

fekt som byggeplassens flerfunksjonsma-

skin. Den kjører raskt og sikkert rundt fra 

en jobb til den neste.

Hvis du trenger enda mer kapasitet, er 

926F/928F riktig valg for deg.



Det store, 

komfortable 

overblikket.

Det beste arbeidsmiljøet 

900F-førerhuset er konstruert og utviklet 

for å gi best mulig arbeidsmiljø og størst 

mulig sikkerhet for føreren.

Selv om førerhuset er rommelig, er støy-

nivået ikke høyere enn i en mellomklasse-

bil. Det bidrar til et behagelig arbeidsmiljø 

som sørger for komfort og produktivitet 

gjennom en lang arbeidsdag. 

Når setet dreies fra kjøre- til graveposis-

jon, går rattet automatisk opp. Det går 

automatisk tilbake til tidligere posisjon 

når setet dreies tilbake til kjøreposisjon.

Alle funksjoner er plassert etter grundige 

undersøkelser av daglige arbeidsrutiner 

og førerens optimale arbeidsposisjon. Kli-

maanlegg med 10 luftdyser er standard.

Autostop-funksjonen stopper automatisk 

motoren ved tomgang for å redusere støy 

og drivstofforbruk.

Fjæring

Det gjennomarbeidede førerhuset med fjæ-

ring sikrer høy komfort og reduserer hel-

kroppsvibrasjoner og tretthet i kroppen. 

Førerhuset på 906F/908F er gummiop-

pheng for å senke vibrasjonsnivåer. 

Førerhuset på 926F/928F er fjæropp-

hengt. Et 4-punktssystem med fire fjær-

enheter med parallellføring og kreng-

ningsstabilisatorer sørger for kraftig re-

duserte bevegelser fra aksler og chassis 

samt støynivået i kabinen. Spesielt ved 

hurtig kjøring i terreng og på vei merkes 

effekten av 4-punktsfjæringen.

Vibrasjonene dempes på best mulig måte 

ved hjelp av væskefylt motoroppheng.   

  

Brukervennlig betjening

Betjeningsvennlige og overskuelige taste-

gruppepaneler er plassert i A- og B-stolpen.

Maskinen er utstyrt med et instrument-

display med en flatskjerm på 6,4” som 

gir føreren tilgang til store mengder in-

formasjon samt muligheter for person-

lige innstillinger.

En ny elektronisk arkitektur gjør at fører-

en kan justere betjeningen av styrespak-

ene og de hydrauliske funksjonene, inklu-

dert flow-innstillingene, direkte fra displayet.

Brukermenyen er enkel å bruke. Datama-

skinen har datainnsamling og utleiemeny 

samt diagnoseverktøy. Ved feil vises en 

tydelig feilmelding på displayet. 

900F-serien / 17



Enkel tilgang 

til service 

og vedlikehold.

Driftssikkerhet og enkel service har vært 

et krav i utviklingen av F-serien. 

Den store, buede panseret åpnes i front-

en og gir uhindret tilgang til service og 

vedlikehold av motor og kjøler. 

Både hydraulikktank og drivstofftanker er

innebygd som en del av chassiset, noe 

som gjør dem lett tilgjengelige ved påfyl-

ling og service.

Forskjermene på begge sider har henholds-

vis AdBlue-system og integrerte batterier.  

Ved ganske enkelt å åpne panseret og av-

montere dekkplaten i svingleddet får man

full tilgang til alle kontrollsteder og filtre.

18 / 900F-serien

Sentralsmøreanlegg 

(ekstrautstyr) 

– lar maskinen passe 

på seg selv ved 

automatisk tilføring 

av fett etter behov.



STANDARD

Utvendig

Dekk: 500/70x24” ( 906F/908F)

Dekk: 480/80x26” ( 926F/928F)

4-punkts førerhusfjæring (926F/928F)

Friksjonsdifferensialsperre foraksel

100% lamelldifferensialsperre bakaksel

Pendellås av svingledd

Gravebrems

Lasterfjæring

Hydraulikk-tillegg, 18 mm rørføring laster

Hydraulisk Hydrema-hurtigkobling laster

Hydraulisk Hydrema-hurtigkobling graver

Elektrisk vifte

Rotorblink

Blinkende varsellys foran og bak

Automatisk Return-to-dig på lasteren

Elektrisk oppvarmede sidespeil foran og bak

Elektrisk justerbare speil

Aut. kjørelys

OPTIONER

Eksteriør

Tilvalg dekk 906F/908F:

480/80x26 

600/55x26.5 (Twin-dekk)

540/65Rx28”

Tilvalg dekk 926F/928F:

650/55Rx30.5” (Twin-dekk)

20.5R-25-EM

540/65R x30.5”

Hydraulisk hurtigkobling laster, BM 4200

Teleskoparm graver

Hammerrør

Hydraulisk hurtigkobling graver, BM 12

Hydraulisk hurtigkobling graver, BM 14

Leddede støtteben 906F/926F

Høyt utstyrsnivå 

letter hverdagen.

STANDARDUTSTYR & EKSTRAUTSTYR

Gummiplater støtteben

Kort gravearm til tiltrotator

Tiltrotator montert med eller uten klo

Tiltrotator i hurtigkobling med eller uten klo

Ekstra LED-arbeidslys for/bak opptil 5 stk.

8 LED-arbeidslamper førerhus

8 xenon-arbeidslamper førerhus

Aut. sentralsmøring

Aut. sentralsmøring tiltrotator

LED-forlykter

Innerskjermer til 906F/908F med 24” hjul

Skjermbreddere til twin-dekk

Skvettlapper

Spadeholder

8 megabeam-arbeidslyskastere

Bukplater under stabilisator

Dobbel rørføring på graveren ø12 og ø15

7-polet kontakt for tilhenger (24V)

Intervallvisker for- og bakrute

Varseltrekant

Innvendig

Klimaanlegg

Nakkestøtte

Dempefunksjon for radio i styrespak

Setevarme

Automotiv fartsholder

Elektrisk justerbart ratt

Integrert styrespak i førerstolens armlene

El-servo i styrespak

Elektrisk setekonsoll

Elektrisk håndgass med automatikk

Elektrisk håndbremse

Solgardin frontrute

Solgardin bakrute (926F /928F) 

Kjøleboks til drikkevarer m.m.

12V- og 24V-uttak i førerhuset

Håndlampe

Rød nattbelysning i førerhuset

Innvendig bakspeil

Viskerstyring i styrespak

Tastegruppe-kontakter

Bukplate foran

Bioolje

Klargjøring for nummerplate 

(40 km/t-godkjenning)

Motorvarmer 230V

Spesialfarge

Innvendig

Luftdempet sete med lengdedempning

Front- og bakkamera med monitor 

GPS-sporing

GPS-data 

DAB-radio

Rattknapp



YTELSE OG TEKNIKK

Lang erfaring og 

ny teknologi i perfekt 

kombinasjon.

Chassis

Leddstyrt chassis i kraftig robots-
veiset konstruksjon med faste ak-
sler. Svingledd med pendelstang og 
dobbel hydraulisk stabilisator med 
mulighet for sperring av pendlebe-
vegelsen. 
Pendlingsvinkel: +/- 11°.

Styring

Hydrostatisk styring med Load Sen-
sing og to dobbeltvirkende sylinde-
re med endebrems. 
Vinkel, leddstyring: +/- 35°.

Aksler

Stive fastmonterte aksler med nav-
reduksjon. Automatisk friksjonsdif-
ferensialsperre i forakselen, 100 % 
elektrohydraulisk differensialsperre 
i bakakselen.

Girkasse

906F/908F:
DANA 6/3-girs helautomatisk elek-
tronisk styrt girkasse. Dobbel kick-
down. Dreiemomentomformer med 
momentøkning. 
Antall gir: 6 foran/3 bak. 
Konstant firehjulstrekk.

926F/928F:
ZF WG115, 6-trinns helautomatisk 
ERGO-POWER girkasse med mykt 
girskift og 100 % elektronisk styr-
ing. Elektronisk regulert trykk på 
de enkelte koblingene sikrer et 
mykt girskift uten avbrudd i kraft-
overføringen. 
Antall gir: 6 foran/3 bak. 
Konstant firehjulstrekk.

Motor

Cummins QSB 4.5L Stage 4-motor 
med DOC- og SCR-katalysator med 
AdBlue. 

906F/908F:
Maks. 90 kW (122 Hk). 
Dreiemoment 470 Nm 
ved 1500 o/min.

926F/928F:
Maks. 108 kW (145Hk). 
Dreiemoment 597 Nm 
ved 1500 o/min.

Hydraulikksystem

906F/908F:
Lastavhengig system med variabel 
pumpe. 163 l/min og 235 bar.

926F/928F:
Lastavhengig system med variabel 
pumpe. 220 l/min og 240 bar. 

ESD med dobbelkommando, elek-
tronisk Flow Sharing, ECO-modus 
og Mode Control for alle modeller.

Bremser

Tokrets hydraulisk servosystem 
med bremser i oljebad på alle hjul.
Elektrohydraulisk feilsikker hånd-
brems som aktiverer de våte skive-
bremsene i forakslene.

Drivstoff

Diesel: 155-liters tank.
AdBlue: 14-liters tank.
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900F-serien / 2524 / 900F-serien

906E 906E 908E

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvægt med std. skovl kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredde over std. dæk mm 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280*

Sporvidde mm 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780*

Akselafstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Graver

Skovlstørrelse - max. (ISO 7451) m3 0.35 0.35 0.43 0.43 0.43 0.43

Svingområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Største angrebshøjde mm 6.030 6.100/6.930 6.110 6.180/6.980 6.110 6.180/6.980

B Løftehøjde - med flad bund mm 4.230 4.290/5.130 4.260 4.330/5.140 4.260 4.330/5.140

C Frihøjde - under graveskovl mm 1.320 1.320 1.350 1.350 1.350 1.350

D Største gravedybde mm 4,860 4.810/6.010 5.330 5.340/6.540 5.330 5.340/6.540

E Største rækkevidde mm 6.170 6.200/7.34 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Afstand - drejecentrum til bagaksel mm 1.730 1.730 1.115 1.115 1.115 1.115

G Graveskovlens drejevinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøjde - under maskine mm 410 410 410 410 410 410

I Minimum transporthøjde mm 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960*

J Normal transporthøjde mm 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

K Frikøringsvinkel ° 21 21 26 26 26 26

Sideforskydning mm 1.600 1.600 - - - -

Brydekraft gravecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brydekraft læssecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Løftekraft - max. rækkev. ekskl. redskaber kg 1.450 1.250/950 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Støtteben - understøtningsbredde mm 3.900 3.900 3.880 3.880 3.880 3.880

Støtteben - max. opretningsvinkel o 11.5 11.5 11,5 11,5 11,5 11,5

Læsser

Skovlstørrelse - max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Løftehøjde -vandret skovl mm 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520

M Frihøjde - tippet skovl mm 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 

N Gravedybde - vandret skovl mm 130 130 130 130 130 130

O Afstand fra maskine til tippet skovl mm 660 660 660 660 660 660

P Rækkevidde langs jordens overflade mm 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

Q Tømningsvinkel - maks. højde o 45 45 45 45 45 45

R Tilbagevinkel ved jordoverflade o 45 45 45 45 45 45

S Tipvinkel ved jordoverflade o 100 100 100 100 100 100

T Højde skovldrejepunkt mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 

Løfteevne til max. højde eks. redskaber kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brydekraft - 1,4 m3 skovl (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredde standardskovl mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Data gjelder ved: Standarddekk / 480/80X26-dekk*

906F 906F 908F

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvekt med standard skuff kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredde med standard dekk mm 2.300/2.290* 2.300/2.290* 2.280/2.310* 2.280/2.310* 2.280/2.310* 2.280/2.310*

Sporbredde mm 1.800/1.810* 1.800/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810*

Akselavstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

Graver

Skuffestørrelse - max. (ISO 7451) m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Grave radius o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Høyeste arbeidshøyde mm 6.110/6.160* 6.200/7.030* 6.100/6.130* 6.140/6.940* 6.100/6.130* 6.140/6.940*

B Løftehøyde - med flat bunn mm 4.260/4.310* 4.340/5.190* 4.260/4.290* 4.330/5.140* 4.260/4.290* 4.360/5.140*

C Frihøyde - under graveskuff mm 1.290/1.340* 1.270/1.320* 1.300/1.350* 1.300/1.350* 1.300/1.350* 1.300/1.350*

D Største gravedybde mm 4.810 4.760/5.960* 5.440/5.390* 5.450/6.650* 5.440/5.390* 5.450/6.650*

E Største rekkevidde mm 6.130 6.160/7.300* 6.500 6.500/7.640* 6.500 6.500/7.640*

F Avstand - sentrum midjestyring til bakaksel mm 1.640 1.640 1.150 1.150 1.150 1.150

G Graveskuffens vinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøyde - under maskin mm 380/430* 380/430* 380/430* 380/430* 380/430* 380/430*

I Minimum transporthøyde mm 2.970/3.020* 2.970/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020*

J Normal transporthøyde mm 4.080/4.130* 4.080/4.130* 4.090/4.140* 4.090/4.140* 4.090/4.140* 4.090/4.140*

K Frikjørings vinkel ° 20/21* 20/21* 23/24* 23/24* 23/24* 23/24*

Sideforskyvning mm 1.500 1.500 - - - -

Brytekraft grave syl. - max. skuffestr. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brytekraft laste syl. - max. skuffestr. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Løftekraft - max. rekkevidde, ekskl. redskaper kg 1.450 1.250/950* 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Støttebein - understøttings bredde mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Støttebein - max. opprettnings vinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Laster

Skuffe størrelse - max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Løftehøyde - vannrett skuffe mm 3.445/3.495* 3.445/3.495* 3.480 3.480 3.480 3.480

M Frihøyde - tippet skuff mm 2.880/2.930* 2.880/2.930* 2.890 2.890 2.890 2.890

N Gravedybde - vannrett skuffe mm 180/130* 180/130* 140 140 140 140

O Avstand fra maskin til tippet skuff mm 660 660 660 660 660 660

P Rekkevidde max. mm 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

Q Tømningsvinkel - max. høyde o 44 44 44 44 44 44

R Tilbake vinkel til overflaten o 46 46 46 46 46 46

S Tipp vinkel ved overflaten o 100 100 100 100 100 100

T Høyde dreiepunkt skuff mm 3.670/3.720* 3.670/3.720* 3.710 3.710 3.710 3.710

Løfteevne til max. høyde ekskl. redskaber kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brytekraft - 1,4 m3 skuff (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredde standard skuff mm 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380
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926F 926F 928F

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvekt med standard skuff kg 9.500 9.700 9.400 9.600 9.500 9.700

Bredde med standard dekk mm 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290

Sporbredde mm 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Akselavstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Graver

Skuffestørrelse - max. (ISO 7451) m3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Grave radius o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Høyeste arbeidshøyde mm 5.980 6.060/6.860 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Løftehøyde - med flat bunn mm 4.130 4.210/5.010 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihøyde - under graveskuff mm 1.220 1.220 1.350 1.350 1.350 1.350

D Største gravedybde mm 4.790 4.740/5.940 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Største rekkevidde mm 6.250 6.280/7.420 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Avstand - sentrum midjestyring til bakaksel mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Graveskuffens vinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøyde - under maskin mm 430 430 430 430 430 430

I Minimum transporthøyde mm 3.080 3.080 3.020 3.020 3.020 3.020

J Normal transporthøyde mm 4.010 4.010 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikjørings vinkel ° 18 18 24 24 24 24

Sideforskyvning mm 1.600 1.600 - - - -

Brytekraft grave syl. - max. skuffestr. (ISO 6015) kN 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

Brytekraft laste syl. - max. skuffestr. (ISO 6015) kN 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Løftekraft - max. rekkevidde, ekskl. redskaper kg 1.500 1.300/1.000 1.750 1.750 1.750 1.750

Støttebein - understøttings bredde mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Støttebein - max. opprettnings vinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Laster

Skuffe størrelse - max. m3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

L Løftehøyde - vannrett skuffe mm 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

M Frihøyde - tippet skuff mm 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810

N Gravedybde - vannrett skuffe mm 180 180 180 180 180 180

O Avstand fra maskin til tippet skuff mm 820 820 820 820 820 820

P Rekkevidde max. mm 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Q Tømningsvinkel - max. høyde o 43 43 43 43 43 43

R Tilbake vinkel til overflaten o 45 45 45 45 45 45

S Tipp vinkel ved overflaten o 100 100 100 100 100 100

T Høyde dreiepunkt skuff mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Løfteevne til max. høyde ekskl. redskaber kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Brytekraft - 1,4 m3 skuff (ISO 8313) kN 85 85 85 85 85 85

Bredde standard skuff mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Data gjelder ved: Standarddekk / 480/80X26-dekk*
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Kvalitet.

Innovasjon.

Engasjement.

Hver dag utvikler Hydrema de stolte tradisjonene 

som siden 1959 har resultert i fremstillingen av topp 

moderne maskiner i høyeste kvalitet.

Hydrema utvikler og produserer hydrau-

liske anleggsmaskiner for kunder som 

krever driftssikkert og miljøvennlig utstyr

med topp ytelse og komfort.

Maskinene utvikles og produseres på 

egne fabrikker i Danmark og Tyskland.

Engasjementet, profesjonalismen og en-

tusiasmen hos hver eneste medarbeider 

gjør det mulig for oss å levere det beste 

produktet hver gang.

En maskin som er klar til å utføre hardt 

arbeid hver dag hele året, uavhengig av 

vær, vind og terreng.

Hydremas traktorgravere, dumpere, hjul-

gravere og mineryddere er nå på arbeid 

over hele verden for kunder som setter 

pris på kvalitet, innovativ tenkning og 

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

MERE INFO
www.hydrema.no
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