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VERSATILITATE
DIN PLIN
Durabilele încărcătoare Volvo

FIABIL ȘI DURABIL
ULTIMA GENERAȚIE DE ÎNCĂRCĂTOARE VOLVO, SERIA H,
ÎMPREUNĂ CU SERVICIILE ASCENDUM, ASIGURĂ FUNCȚIONAREA
OPTIMĂ A FLOTEI DUMNEAVOASTRĂ DE UTILAJE.

VERSATILITATE DIN PLIN
• Articulație tip ”Torque Parallel”
• Cuplor rapid Volvo
• Gama de accesorii
• Accesorii personalizate
• Linii hidraulice auxiliare

ACCES MAI UȘOR
• Radiatoarele culisează în
exterior pentru curățare ușoară
• Guri de umplere repoziționate
pentru ulei de transmisie și
motor
• Acționarea electronică a
capotei motorului
• Întreținere și reparații de la
nivelul solului

LUCREAZĂ MAI INTELIGENT
• Sistem inteligent de asistență
Load Assist, prin interfața
Volvo Co-Pilot
• Instruire pentru operator
• Raport carburant
• Sistem telematic CARETRACK
• Program Volvo ACTIVE CARE

ALEGEȚI UN PARTENER, NU DOAR UN DEALER DE UTILAJE

Ascendum vă oferă servicii complete, de la livrarea de utilaje noi sau rulate, la alegerea accesoriilor potrivite, piese de schimb, service pe teren și mentenanță pentru utilajele dumneavoastră. Scopul nostru este să găsim cea mai eficientă soluție pentru șantierul în care lucrați.
Pentru a vă satisface nevoile, suntem dispuși să mergem mai departe și să vă găsim soluții
personalizate. Rețeaua noastră de service cu 21 de tehnicieni, 3 sucursale și 7000 piese în stoc
vă stă la dispoziție. Beneficiați de pasiunea noastră pentru a vă menține mașinile în cea mai
bună stare funcționare.
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Volvo L60H
Greutatea operațională:
11.000 - 13.600 kg

LĂSAȚI SARCINILE GRELE
în seama lui L60H, proiectat
să facă mai mult, cu mai puțin
combustibil. Combinația între
unitatea de încărcare, contragreutate, viteza de 50 km/h și
funcția opțională de blocare a
convertizorului de cuplu, aduce
o eficiență a consumului mai
mare cu 20%.

Volvo L70H
Motor :
Volvo D6J | 122 kW

MULTIFUNCȚIONAL
Abordați cu curaj orice sarcină
cu încărcătoarele seria H,
echipate cu articulația Torque
Parallel (TP), pentru versatilitate
maximă. Schimbați accesoriile
în numai câteva secunde cu
ajutorul cuplorului rapid Volvo.

Detalii tehnice
Încărcare statică maximă, articulat complet
Capacitate cupă
Graifere pentru bușteni
Greutate operațională
Forță de rupere
Motor
Putere maximă la
...ISO 14396 brut
Cuplu maxim la
...SAE J1995 brut
Anvelope

7.630 kg
1,6 - 5 m³
0,7 - 1,3 m²
11.000 - 13.600 kg
84,9 kN
Volvo D6J Stage 5
1.500 - 1.800 rpm
122 kW
1.500 rpm
820 Nm
17.5R25, 20.5R25
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Capacitate cupă:
1.6 - 5 m³

DESIGN PENTRU DURABILITATE
Puteți avea încredere în designul
care a demonstrat că răspunde
celor mai dificile sarcini de pe
șantier. Încărcătoarele din seria H
sunt construite pe o structură cu
o rezistență recunoscută ca lider
în industrie, combinată cu un grup
propulsor compatibil în mod ideal,
pentru performanță durabilă.

ATU:

Allounderul perfect.
Cu o gamă largă de
atașamente, L60H este
un instrument multiplu
ideal, de la curățarea
zăpezii până la reciclarea
deșeurilor.

Greutatea operațională
12.700 - 15.500 kg

EFICIENT ȘI INTELIGENT
Obțineți un consum de combustibil eficient, cu până la 20% mai
bun, datorită funcțiilor avansate,
cum ar fi pedala Eco sau noua
funcție opțională de blocare a
convertizorului de cuplu prin
care se elimină pierderile în
convertizor.

Motor :
Volvo D6J | 127 kW

CONFORTABIL
Munca grea nu a fost niciodată
mai ușor de îndeplinit din spațiul
generos al cabinei L70H, care vă
oferă posibilitatea de a alege un
scaun confortabil pentru operator, precum și comenzi ergonomice. Lucrați inteligent asistat
de afișajul din bord.

Detalii tehnice
Încărcare statică maximă, articulat complet
Capacitate cupă
Graifere pentru bușteni
Greutate operațională
Forță de rupere
Motor
Putere maximă la
...ISO 14396 brut
Cuplu maxim la
...SAE J1995 brut
Anvelope

8.500 kg
1,8 - 6,4 m³
0,9 - 1,5 m²
12.700 - 15.500 kg
96,5 kN
Volvo D6J Stage 5
1.400 - 1.700 rpm
127 kW
1.400 rpm
853 Nm
20.5R25, 600/65 R25
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Capacitate cupă:
1,8 - 6,4 m³

SIGURANȚA ESTE CHEIA
Treptele antiderapante și
balustradele amplasate
strategic, centurile de siguranță
în trei puncte, portocalii,
oglinzile laterale reproiectate
și camera retrovizoare opțională
vă oferă mai multă siguranță la
locul de muncă.

ATU:

Un încărcător frontal
de încredere care poate
fi echipat cu o gamă
largă de accesorii.
Este ideal pentru
utilizare în agricultură
sau pentru lucrări
comunale.

www.ascendum.ro

Volvo L110H
Greutatea operațională
18.000 - 20.700 kg

NOUA GENERAȚIE OPTISHIFT
Pentru un ciclu de producție
cât mai scurt și consum cât mai
redus, personalizați blocarea
convertizorului. Noua versiune
îmbunătățită integrează funcția
Reverse By Braking și noul convertizor de cuplu.

Volvo L120H

Motor :
Volvo D8J | 190 kW

COMFORT DRIVE CONTROL
Pentru a reduce oboseala
operatorului și pentru a îmbunătăți productivitatea, Confort
Drive Control poate fi integrat
opțional pe mașina dvs. Funcția
inteligentă vă oferă posibilitatea
de a comanda direcția utilajului
cu ajutorul unei mici manete.

Detalii tehnice
Încărcare statică maximă, articulat complet
Capacitate cupă
Graifere pentru bușteni
Greutate operațională
Forță de rupere
Motor
Putere maximă la
...ISO 14396 brut
Cuplu maxim la
...SAE J1995 brut
Anvelope

11.210 kg
2,6 - 9,5 m³
1,3 - 2,4 m²
18.000 - 20.700 kg
161 kN
Volvo D8J Stage 5
1.800 rpm
191 kW
1.450 rpm
1.255 Nm
23,5 R25, 750/65 R25
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Capacitate cupă:
2,6 - 9,5 m³

ALĂTURI DE TINE PE
TERMEN LUNG
Cu o gamă de accesorii concepute pentru a completa performanța utilajelor dvs., precum și
cu o gamă de servicii pentru a vă
crește productivitatea, vă vom
ajuta să personalizați pachetul
perfect pentru nevoile dvs.

ATU:

Încărcătorul frontal
robust este perfect
pentru lucrări de
terasare.
Contragreutatea atent
calculată oferă utilajului
un echilibru ideal între
rezistență și eficiență.

Greutatea operațională
18.500 - 21.600 kg

RELOCARE DE MATERIAL
Experimentați o productivitate
cu până la 5% mai mare cu o
nouă gamă de cupe de relocare
Volvo. Acestea sunt reproiectate
spre a fi ușor de umplut și a reduce pierderile de material datorită noilor pereți laterali convecși
și a formei îmbunătațite.

Motor :
Volvo D8J | 203 kW

CÂNTAR DE BORD
Când vine vorba despre
încărcarea cantității optime de
material, doar intuiția te poate
ajuta. Mutați suficient material
sau mutați prea mult? Spune-ți
adio estimărilor cu aplicația OnBoard Weighing.

Detalii tehnice
Încărcare statică maximă, articulat complet
Capacitate cupă
Graifere pentru bușteni
Greutate operațională
Forță de rupere
Motor
Putere maximă la
...ISO 14396 brut
Cuplu maxim la
...SAE J1995 brut
Anvelope

12.300 kg
2,6 - 9,5 m³
1,3 - 2,4 m²
18.500 - 21.600 kg
173,5 kN
Volvo D8J Stage 5
1.500 r/min
203 kW
1.400 rpm
1.320 Nm
23,5 R25, 750/65 R25
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Capacitate cupă:
2,6 - 9,5 m³

POZIȚIONARE CUPĂ
Duceți productivitatea la
următorul nivel cu noua funcție
de poziționare a cupei. Readucerea automată a cupei la nivel
din ambele poziții ale acesteia,
de descărcare și retractare,
îmbunătățește performanța
operatorului.

ATU:

Volvo L120H este
partenerul tău
puternic pentru
balastiere.
O cupă de relocare este
perfectă pentru
această muncă grea.

Contact

Marian NEDELCU
Manager Dezvoltare

Dorin BADEA
Manager Regional Vânzări

Tudor BACIU
Manager Regional Vânzări

Zona acoperire-vezi harta
HR, CV, VN, GL, REP. MOLDOVA

Zona acoperire-vezi harta
GR, DB, AG, TR, OT, VL, DJ, IF, B

Zona acoperire-vezi harta
SB, AB, CJ, MS, MM, BN, MS

cristian.harabagiu@ascendum.ro

M. +40 724 242684
marian.nedelcu@ascendum.ro

M. +40 722 558700
dorin.badea@ascendum.ro

M. + 40 724 307060
tudor.baciu@ascendum.ro

Cristian GRUICI
Manager Regional Vânzări

Bogdan RADU
Manager Regional Vânzări

Marius Iulian PÂNTEA
Manager Regional Vânzări

Nicu GIDEI
Partener ASCENDUM

Zona acoperire-vezi harta
AR, TM, HD, CS, GJ, MH

Zona acoperire-vezi harta
B, IF, PH, BV, BZ, IL, CL, BR, TL, CT

Zona acoperire-vezi harta
BT, SV, NT, IS, BC, VS

Zona acoperire-vezi harta
BH, SJ, SM

M. +40 734 459682
cristian.gruici@ascendum.ro

M. +40 738 666583
bogdan.radu@ascendum.ro

M. +40 726 760 984
marius.pantea@ascendum.ro

M. +40 732 770 777
nicu@ralco-tech.ro

Cristian HARABAGIU
Director Vânzări și Marketing
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