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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

WA380-6 pyöräkuormaajassa erinomainen suorituskyky, mukavuus ja taloudellisuus ovat hyvässä sopusoinnussa 

keskenään. Tämä moniin tehtäviin soveltuva ja „kuiskaten“ käyvällä taloudellisella ja tehokkaalla moottorilla 

varustettu kone ylittää kaikki käyttäjien tämän kokoluokan kuormaajalle asettamat odotukset. WA380-6 selviytyy 

työstä kuin työstä erinomaisen vetokykynsä ja tehokkaan, suljettupiirisen, kuormituksen tunnistavan hydrauliikka-

järjestelmänsä (CLSS) ansiosta. Edelleen uusi SpaceCab™-ohjaamo tarjoaa kuljettajalle poikkeuksellisen 

hyvän ajomukavuuden ja erinomaisen näkyvyyden kauhaan ja pyörille. WA380-6 asettaa aivan uudet tavoitteet 

luotettavuudelle, huollettavuudelle, taloudellisuudelle ja turvallisuudelle.

Vertaansa vailla oleva suorituskyky

• Muuttuvatilavuuksisilla pumpuilla varustettu 

suljettupiirinen, kuormituksen tunnistava 

hydraulijärjestelmä (CLSS)

• Suuri tyhjennyskorkeus ja erinomainen ulottuma

• Pitkä akseliväli

• Vääntömomentinmuuntimen lukitus (lisävaruste)

Erinomainen ajomukavuus

• Kaksiovinen SpaceCab™-ohjaamo

• Optimaalinen näkyvyys joka suuntaan

• Automaattivaihteisto, jossa toimintovalinnat ja 

säädettävät vaihtamispisteet

• Elektronisesti ohjatut, liikeradoiltaan lyhyet 

hallintavivut (lisävaruste)

• Kookkaat käsinojat ja säädettävä konsoli

• Pituus- ja korkeussuunnissa säädettävä 

ohjauspilari

• Tavanomainen ilmastointilaite ja CD-radio

• Automaattinen ilmastointi (lisävaruste)

• Ilmajousitettu, lämmitettävä istuin

Monikäyttöinen ja joustava

• Laaja työ- ja lisälaitevalikoima erilaisia 

käyttötarkoituksia varten
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

MOOTTORITEHO
143 kW / 192 hv @ 2.100 rpm

TYÖPAINO
17.800 kg

KAUHOJEN TILAVUUDET
3,1 - 4,5 m³

Pitkäikäinen ja luotettava

• Komatsun alkuperäiset luotettavat 

komponentit

• Vääntörasitusta hyvin kestävä vankka runko

• Huoltovapaat, täyshydrauliset öljykylvyssä 

olevat ajo- ja seisontajarrut

• Johtosarjoissa tiivistetyt DT-liittimet

Helppo huoltaa

• EMMS - Valvontajärjestelmä

• Keskitetyt öljy- ja polttoainesuodattimet

• Puhdistamisen helpottamiseksi vierekkäin asennetut jäähdyttimet

• Suurten ylöspäin avautuvien huolto-ovien takaa paljastuvat kaikki tärkeimmät 

kohteet, jotka on helppo huoltaa maassa seisten

• Hydraulikäyttöinen tuuletin, jonka pyörimissuunta voidaan vaihtaa ohjaamosta

• Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

• Komtrax™ Komatsun koneen paikannusjärjestelmä

Komatsu SAA6D107E-1

moottori, jonka korkeapaineinen yhteispaineruiskutus 

kehittää tarvittavan tehon polttoainetehokkaalla 

tavalla. Moottori täyttää EU Vaihe IIIA ja EPA Tier III 

-päästövaatimukset.
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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

UUSI ECOT3 -MOOTTORI

WA380-6 mallin uusi, elektronisesti ohjattu Komatsu SAA6D107E-1 moottori kehittää suuren vääntömomentin ja 

erinomaisen suorituskyvyn ja vastaa nopeasti kaasupolkimen liikkeisiin. Tuloksena on ylittämätön tuottavuus ja 

alhainen polttoaineenkulutus. Moottori kehittää 143 kW / 192 hv tehon käyntinopeudella 2.100 rpm ja 963 Nm

 vääntömomentin käyntinopeuden ollessa vain 1.500 rpm. Komatsun korkeimpien koneenrakennus- ja laatuvaati-

musten mukaan suunnittelema ja valmistama WA380-6 (Komatsun valmistamat elektroniset komponentit mukaan 

luettuina) on vankka luotettavuuden ja kestävyyden esikuva haasteesta riippumatta.

Järeä HPCR-järjestelmä

(Korkeapaineinen yhteispaineruiskutus)

Korkeapaineinen ruiskutuspumppu pumppaa 

polttoaineen yhteiseen painetilaan, josta elektroninen 

ohjausyksikkö (ECU) ohjaa sen edelleen optimaalisen 

tarkasti moottorin sylintereihin. Järjestelmä parantaa 

moottorin tehoa ja polttoainetehokkuutta vähentäen 

päästöjä ja alentaen melutasoja.

Uusi palamisjärjestelmä

Uusi järjestelmä optimoi palotapahtuman ajoituksen 

ja sytytyksen. Laajoihin tietokonesimulointeihin ja 

-analyyseihin perustuva muodoltaan uusi palotila 

vähentää typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja alentaa 

polttoaineen kulutusta ja melutasoja.

Ilmasta ilmaan välijäähdytysjärjestelmä

Jäähdyttämällä turboahtimen sylintereihin ahtaman 

ilman järjestelmä optimoi palamistehokkuuden, 

vähentää päästöjä ja parantaa moottorin suorituskykyä.

Ilmanjäähdytin

Ruiskutussuutin

ECU (elektroninen 

ohjausjärjestelmä)

Yhteispainejärjes-

telmä

Syöttöpumppu

Uudelleen muotoiltu 

palotila

Elektroninen ohjausjärjestelmä

Komatsun elektroninen ohjausjärjestelmä 

valvoo koneen suorituskykyä optimoiden 

polttoainetehokkuuden ja melutasot äärimmäisen 

vaikeissakin työolosuhteissa.
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

VERTAANSA VAILLA OLEVA SUORITUSKYKY

Edistyksellinen rakenne

WA380-6 kuormaajassa yhdistyvät ihanteellisesti poikkeuksellisen tehokas voimansiirtolinja, vahva hydrauliikka ja 

erinomainen vakavuus. Hyvän vetokyvyn ansiosta kauha on helppo täyttää tiukoistakin rintauksista ja ylläpitää kor-

keaa työtehoa autojen kuormauksessa. Vahvan hydrauliikan tukemana kauha täyttyy mahdollisimman nopeasti ja 

tehokkaasti. Hyvä stabiliteetti varmistaa koneen turvallisen työskentelyn silloinkin, kun kuormattava materiaali on 

poikkeuksellisen raskasta. Lisäksi vakiona oleva ajonvakausjärjestelmä vähentää materiaalin varisemista kauhasta 

ajon aikana. Kustannukset alenevat ja laakereiden ja holkkien käyttöikä pitenee.

Täsmällistä hallintaa helposti

WA380-6:n hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmien sää-

tyvätilavuuksiset pumput toimittavat täsmälleen tar-

vittavan öljymäärän parantaen ratkaisevasti polttoai-

netehokkuutta. Komatsun CLSS-hydrauliikka antaa 

mahdollisuuden työlaitteen tarkkaan hallintaan ja 

varmistaa, että kauha, puomi ja hydraulisesti toimivat 

lisälaitteet liikkuvat juohevasti ja samanaikaisesti.

Lisävarusteena saatava lukittava momentin-

muunnin nopeuttaa kantamista

Lisävarusteena saatava lukittava momentinmuunnin 

parantaa tuottavuutta ja polttoainetaloutta kantoteh-

tävissä ja lyhyillä siirtomatkoilla. Kuljettaja voi kytkeä 

järjestelmän toimintaan 3. ja 4. vaihteilla. Ajonopeus 

kohoaa huomattavasti etenkin nousuissa suuremman 

vetokyvyn ansiosta. Samalla muuntimen tehohäviöt 

eliminoituvat ja polttoaineenkulutus pienenee merkittä-

västi.
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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

ERINOMAINEN VAKAVUUS JA KETTERYYS

Leveä raideväli ja pitkä akseliväli

2.160 mm levyinen raideväli ja 3.300 pituinen akseliväli 

takaavat WA380-6:n erinomaisen vakavuuden – joka 

riittää nopeisiin työkierroksiin epätasaisessakin maas-

tossa materiaalia varistamatta ja mukavuudesta tinki-

mättä. 37º kääntökulma kumpaankin suuntaan tekee 

WA380-6 mallista poikkeuksellisen ketterän ja nopean 

ahtaissakin olosuhteissa.

Suuri tyhjennyskorkeus ja erinomainen ulottuma

Pitkien nostovarsien ansiosta tyhjennyskorkeus on 2.990 mm ja ulottuma 1.130 mm. Vaikuttavien lukemien mit-

tausperusteena on käytetty 3,1 m³ sorakauhaa. 28-tonnisten, korkealaitaisten sora-autojen kuormaaminen on tällä 

koneella leikin tekoa.
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

HELPPO JA MUKAVA AJAA 

Uusi helppo joystick-ohjaus (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavan joystick-ohjausjärjestelmän avulla konetta on 

helppo ohjata kevyellä ranneliikkeellä tiukoissa kuormaustilanteissa. Ajo-

suunnan muutokset ja nopeusalueiden valinnat tehdään vivussa olevilla 

painikkeilla. Lisäksi käytettävissä on kaksi erilaista ohjausnopeutta sen 

mukaan, onko kysymyksessä tiukka V-liikeratainen autojen kuormaus vai 

materiaalin kantaminen pitemmällä siirtomatkalla.

Yksivipuhallinta (lisävaruste)

Lisävarusteena on tarjolla yksivipuhallinta, johon on myös yhdistetty 

suunnanvaihtokytkin. Servotehostettu vipu on helpoin ja mukavin tapa 

hallita työlaitetta ja vaihtaa tarvittaessa samanaikaisesti ajosuuntaa 

vivussa olevalla keinukytkimellä. Yksivipuhallinta on oikea valinta maan-

siirtotöihin.

Pehmeäliikkeiset ergonomiset työlaitteen hallintavivut

Uusilla hydraulisesti esiohjatuilla ja sormenpäillä liikuteltavilla työlaitteen 

hallintavivuilla kuormaaminen on vaivatonta ja tarkkaa. Vipuja sekä koko 

hallintakonsolia on mahdollisuus säätää pituus- ja korkeussuunnassa. 

Hydrauliikkajärjestelmän hallintaan on lisävarusteena saatavana elektro-

ninen esiohjaus. Sen etuja ovat mm. modulointitoiminto, joka hidastaa ja 

pysäyttää työlaitteen laskuliikkeen täysin tärinättömästi. Toiseksi nosto-

liikkeen rajoittimen ylempi ja alempi pysäytyskohta on helppo asettaa oh-

jaamossa olevalla kytkimellä helpottamaan kuljettajan työtä vaihtelevissa 

olosuhteissa. Kolmanneksi elektronisessa esiohjauksessa on työskente-

lyä nopeuttava puoliautomaattinen kauhan täyttötoiminto.

Vaistoava kaasupoljin

Uusi vaistoava kaasupoljin toimii automaattisesti ja ohjaa kuljettajaa 

vaihtamaan oikealla hetkellä kuormitukseen nähden. Raskaissa työ-

olosuhteissa, joissa tarvitaan suurta vetovoimaa ja rajua kiihtyvyyttä, 

kuljettajilla on taipumus painaa kaasupoljinta syvempään. Kone vaisto-

aa tämän ja vaihtaa suuremmalle vaihteelle mahdollisimman myöhään. 

Kevyissä töissä, joissa polttoaineenkulutus on tärkein tekijä, kuljettajan 

kaasujalka on huomattavasti kevyempi. Kone vaistoaa tämänkin tilanteen 

– ja vaihtaa polttoainetehokkuuden parantamiseksi suuremmalle vaih-

teelle niin nopeasti kuin mahdollista.

Elektronisesti ohjatut, 

liikeradoiltaan lyhyet 

hallintavivut (lisävaruste)
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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

SPACECAB™-OHJAAMO

Turvallinen ja helppo kulku ohjaamoon

Ohjaamoon kulku on helppoa portaita pitkin, joissa on itse-

puhdistuvat, 8° eteenpäin kallistuvat askelmat. Takareunasta 

saranoidut ohjaamon ovet avautuvat täysin auki-asentoon ja 

myös oikean puoleinen ovi avautuu täysin avoimeksi.

Ylittämätön ajomukavuus ja paras näkyvyys joka suuntaan

Henkilöautoon verrattavan erinomaisen ajomukavuuden tarjoava, kokoluokkansa tilavin ohjaamo. Suuresta raamit-

tomasta tuulilasista avautuu esteetön näkyvyys kauhalle ja renkaille. Alaspäin viisto konepeitto parantaa näky-

vyyttä taaksepäin. 72 dB(A) melutaso tekee tästä viskoosivaimentimien varaan asennetusta ohjaamosta yhden 

kokoluokkansa hiljaisimmista. Oman lisänsä kuljettajan viihtyvyyteen tuovat tehdasasennettu ilmastointilaite sekä 

niska- ja ristiseläntuilla sekä lämmittimellä varustettu ilmajousitettu istuin. Runsailla säätömahdollisuuksilla varus-

tettuun hallintakonsoliin sijoitetut lyhyet hallintavivut helpottavat työskentelyä ja parantavat ajomukavuutta. Kuljet-

taja pysyy virkeänä pitkienkin työvuorojen ajan.
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

Kylmä/kuuma 

eväslaatikko

CD-radio

Tavanomainen 

ilmastointilaite

12 V ulosotto 

ohjaamossa (lisävaruste)

Leveät, monisäätöiset 

käsinojat

Säilytyslokero

Liukuikkuna

Ilmajousitettu, 

lämmitettävä istuin

Pituus- ja 

korkeussuunnissa 

säädettävä ohjauspilari

Pullonpidike
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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

HELPPO JA NOPEA HUOLTO

EMMS - Valvontajärjestelmä

Täysin uudentyyppinen, selkeästi jäsennelty valvontajärjestelmä, jonka 

lukemista helpottaa sen sijainti suoraan kuljettajan näkökentässä. Toi-

mintahäiriön sattuessa valvontalaitteen näyttöön ilmestyy välittömästi 

yksityiskohtainen tekstiviesti kuljettajan valitsemalla kielellä. Vikamuis-

tin ja toimintojen automaattisen tarkistuksen lisäksi järjestelmä näyttää 

myös määräaikaishuoltojen ajankohdat. Toiminto helpottaa merkittävästi 

huoltotyötä ja muistuttaa kuljettajaa riittävän ajoissa lähestyvistä öljyjen 

ja suodattimien vaihdoista. Järjestelmä pitää sekä kuljettajan että huolto-

organisaation koko ajan tietoisina koneen pääkomponenttien toimintakun-

nosta ja estää odottamattomien ongelmien syntymisen.

Pyörimissuuntaa nopeasti vaihtava tuuletin

Kuljettaja voi ohjaamossa olevalla painikkeella vaihtaa aika ajoin tuuletti-

men pyörimissuuntaa pölyisissä olosuhteissa. Tämä käy päinsä työsken-

telyn aikana ilman, että moottoria tarvitsee pysäyttää. Puhdistusaikoja 

on edelleen mahdollisuus lyhentää varustamalla kone automaattisesti 

pyörimissuuntaa vaihtavalla tuulettimella, ja asettaa vaihto tapahtuvaksi 

10 minuutin - 2 tunnin määräajoin.

Komtrax™ Komatsun koneen paikannusjärjestelmä

Komatsun KOMTRAX™- paikannusjärjestelmä tarjoaa uuden tehokkaan 

tavan koneittesi paikantamiseen ja seuraamiseen koska hyvänsä ja mis-

sä hyvänsä. KOMTRAX™ mahdollistaa koneen tarkan paikantamisen ja 

konetietojen reaaliaikaisen seurannan. GPS-lähetin ja satelliittiteknologia 

varmistavat, että järjestelmää voidaan käyttää pitkälle tulevaisuuteen ja 

että se täyttää sille asetetut vaatimukset nyt ja tulevina vuosina.

E01
MAINTENANCE

Vierekkäin asennetut jäähdyttimet

Rinnakkain asennetut jäähdyttimet yhdessä ilmavirtaan sijoitetun ilmas-

tointilaitteen lämmönvaihtimen kanssa tarjoavat hyvät puhdistusmah-

dollisuudet silloin, kun niitä tarvitaan. Tämän vuoksi uusi WA380-6 onkin 

ihanteellinen ratkaisu jätteenkierrätystehtäviin, joissa hyvät puhdistuso-

minaisuudet ovat ehdoton edellytys.
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

Tehdasasennettu keskusvoitelujärjestelmä

Keskusvoitelujärjestelmä vähentää päivittäiset huol-

totyöt ehdottomaan minimiinsä. Järjestelmän hyvin 

suojattu järeä putkitus varmistaa jatkuvan voitelun ja 

koneen hyvän käyttövalmiuden. Ohjaamossa oleva 

elektroninen valvontalaite ilmaisee voitelujärjestelmässä 

ilmenevät toimintahäiriöt. Keskusvoitelu lisää koneen 

käyttövarmuutta ja alentaa korjaus- ja huoltokustan-

nuksia.

Aikaa säästäväksi suunniteltu

Pitkät huoltovälit ja hyvin esillä olevat huoltokohteet 

vähentävät WA380-6 kuormaajan kunnossapitoon 

kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Kaasujouset keventävät 

ja helpottavat kaikkien ylöspäin aukeavien huolto-ovien 

avaamista päivittäisten huoltojen yhteydessä.

Keskitetysti sijoitetut suodattimet

Kaikkien suodattimien keskittäminen samaan paikkaan 

lyhentää huoltoon kuluvaa aikaa merkittävästi.

Ulkopuoliset tyhjennystulpat

Kaikki öljyt ja nesteet voidaan tyhjentää huoltotyötä 

helpottavien ja valumia estävien ulkopuolisten venttiilei-

den kautta.

Tuotetuki ja varaosien saatavuus

Ostaessasi Komatsu maarakennuskoneen sisältyy 

kauppaan paljon enemmän kuin pelkkä kone. Tuotetu-

kipalvelumme ovat käytettävissäsi koneen koko pito-

ajan. Valikoimastamme löytyy sekä erilaisia ennaltaeh-

käiseviä huolto-ohjelmia että täydellisiä kaiken kattavia 

kaluston kunnos-

sapitosopimuksia. 

Käyttöhäiriön sattu-

essa Komatsun tiheä 

dealeriverkosto sekä 

hyvä varaosapalvelu 

palauttaa koneesi 

nopeasti takaisin 

työhön.

Hyvin esillä olevat huoltokohteet

Ylöspäin aukeavat huolto-ovet on suunniteltu siten, että 

tilaa huoltamiseen jää riittävästi. Huolto-ovien takana 

sijaitsevat kaikki päivittäiset huoltokohteet, joihin ulot-

tuu hyvin maassa seisten.
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WA380-6 P Y Ö R Ä K U O R M A A J A

KAUHAT JA LISÄLAITTEET

Sorakauha

Sorakauhalle ominaisia piirteitä ovat 

hyvä tunkeutumis- ja irrotuskyky 

sekä erinomainen kuormanpito. So-

rakauha voidaan varustaa leikkuu-

terän päälle kiinnitetyillä istukoilla ja 

vaihdettavilla tuppiloilla.

Tasauskauha

Yksiosaisen sileän pohjan ansiosta 

tasauskauha soveltuu hyvin sekä 

kuormaukseen että pinnan tasauk-

seen. Viistetyt sivulevyt parantavat 

kauhan tunkeutumiskykyä. Kauha 

on varustettu leikkuuterän päälle 

kiinnitetyillä istukoilla ja vaihdetta-

villa tuppiloilla sekä vaihdettavalla 

takaterällä.

Irtomateriaalikauha

Irtomateriaalikauha on oikea valinta 

irrallisen ja suhteellisen kevyen 

materiaalin käsittelyyn. Suorat 

sivureunat takaavat suuren kauha-

kapasiteetin, takareuna tekee ta-

soittamisen ja työmaan viimeistelyn 

helpoksi. Tämä irtomateriaalikauha 

voidaan varustaa joko huulilevyllä, 

johon on hitsattu kynnen tuppilot 

vaihdettaville kynsille tai pultatulla 

huulilevyllä.

Hydraulinen pikaliitin

WA380-6 pystyy vaihtamaan 

työlaitetta muutamassa sekun-

nissa kiilalukitukseen perustuvan 

HD-pikaliittimen avulla. Kiilaluki-

tukseen perustuvassa liittimessä 

kauhan alatappien siirtymä rajoittuu 

mahdollisimman lyhyeksi. Tämän 

ansiosta nostovoimat säilyvät miltei 

muuttumattomina tappikiinnitteisiin 

työlaitteisiin verrattuna.

Monipuolinen työlaitevalikoi-

ma

Esimerkiksi tukkipihti: Tukkien 

käsittelyyn tarkoitetulla erikoiskaa-

tosylinterillä varustettuna WA380-6 

soveltuu vahvan rakenteensa ja 

tehokkaan hydrauliikkansa ansiosta 

hyvin tukkikoneeksi. Järeä kuor-

mausrunko ja vahvat akselit takaa-

vat erinomaisen käyttövarmuuden.

Järeä sorakauha

Ihanteellinen kauha raskaisiin ja 

kuluttaviin olosuhteisiin. Paranna 

ansiotasoasi suojaamalla kauha ja 

vähentämällä korjaustöitä. Komatsu 

tarjoaa täydellisen kauhan suojan 

kulutusta kestävien vaihdettavien 

osien avulla. Pultattava hammasjär-

jestelmä vähentää kauhaan kohdis-

tuvia hitsauksia ja estää hampaiden 

irtoamisen.
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WA380-6
PYÖRÄKUORMAAJA

TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI

Vetojärjestelmä ............................................................... 4-pyöräveto

Etuakseli ..... Komatsu HD-akseli, puolikevennetty vääntömomenttia

 suhteuttava tasauspyörästö (LSD-akselisto lisävarusteena)

Taka-akseli .... Komatsu HD-akseli, puolikevennetty vääntömomenttia

 suhteuttava tasauspyörästö, 26º kallistusvara,

 (LSD-akselisto lisävarusteena)

Tasauspyörästö ................................. Suora kartiohammaspyöräpari

Päätepyörästö .........................Öljykylvyssä oleva planeettapyörästö

Renkaat ............................................................................... 23.5 R25

AKSELIT JA RENKAAT

VAIHTEISTO

Malli ............................................................. Komatsu SAA6D107E-1

Tyyppi ......... Yhteispaineruiskutuksella varustettu vesijäähdytteinen, 

vähäpäästöinen, turboahdettu ja välijäähdytetty dieselmoottori

Moottoriteho

 käyntinopeudella............................................................ 2.100 rpm

 ISO 14396.............................................................143 kW / 192 hv

 ISO 9249 (vauhtipyöräteho) ..................................142 kW / 190 hv

Maks. suurin vääntömomentti / 

käyntinopeus ......................................................963 Nm / 1.500 rpm

Sylinterien lukumäärä .......................................................................6

Sylinterimitat, halkaisija × iskunpituus.........................107 × 124 mm

Iskutilavuus................................................................................ 6,69 l

Tuulettimen tyyppi ...........................................................Hydraulinen

Voitelujärjestelmä ............ Hammaspyöräpumppu, vesijäähdytteinen

 öljynjäähdytin ja mäntiä jäähdyttävät suuttimet

Suodatin ..................... Vedenerottimella varustettu päävirtasuodatin

Ilmanpuhdistimen tyyppi ......... Kuiva ilmanpuhdistin, automaattinen

 pölynpoisto ja pölymäärän

 näyttävä esipuhdistin

Vaihteisto ..................................Automaattinen powershift-vaihteisto

Vääntömomentinmuunnin ..................... Yksivaiheinen, yksiasteinen,

3-elementtinen

Ajonopeudet km/h (23.5 R25 renkaat)

Vaihde 1. 2. 3. 4.

eteenpäin 6,6 11,5 20,2 33,5
muunnin lukittuna – – 22 39
taaksepäin 7,1 12,3 21,5 35,3
muunnin lukittuna – – 22 39

TÄYTTÖMÄÄRÄT

Jäähdytysjärjestelmä................................................................. 30,5 l

Polttoainesäiliö ........................................................................... 300 l

Moottoriöljy ............................................................................... 25,5 l

Hydrauliikkajärjestelmä .............................................................. 139 l

Etuakseli ....................................................................................... 40 l

Taka-akseli.................................................................................... 40 l

Vääntömomentinmuunnin ja vaihteisto ........................................ 47 l

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä ...................................................................Runko-ohjaus

Tyyppi ........................................................... Täyshydraulinen ohjaus

Ohjauskulma kumpaankin suuntaan .............................................37°

Ohjauspumppu...................... Muuttuvatilavuuksinen mäntäpumppu

Työpaine .................................................................................250 bar

Pumpun tuotto ................................................................. 137,7 l/min

Ohjaussylintereiden lukumäärä ........................................................ 2

Tyyppi .......................................................................... Kaksitoiminen

Halkaisija x iskunpituus .................................................75 × 442 mm

Pienin kääntösäde 

 (23.5 R25 renkaiden ulkoreunasta mitattuna) .................6.660 mm

Kaksiovinen ohjaamo täyttää ISO 3471 ja SAE J1040c standardien 

ROPS -rakenteille asettamat vaatimukset sekä ISO 3449 standardin 

FOPS -rakenteita koskevat vaatimukset. Paineistettu ja ilmastoitu 

ohjaamo on meluvaimennettu ja asennettu nestettä sisältävien 

joustintukien varaan. ROPS = Koneen ympäripyörähtämisen kestävä 

rakenne FOPS = Putoavilta esineiltä suojaava rakenne

OHJAAMO

Tyyppi ...................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)

Hydrauliikkapumppu ............. Muuttuvatilavuuksinen mäntäpumppu

Työpaine .................................................................................320 bar

Pumpun tuotto ................................................................. 205,5 l/min

Nosto-/kallistussylinterien lukumäärä ...........................................2/1

Tyyppi .......................................................................... Kaksitoiminen

Sylinterimitat, halkaisija × iskunpituus

 Nostosylinterit ..........................................................130 × 713 mm

 Kallistussylinteri .......................................................150 × 535 mm

Hydrauliikkajärjestelmän työkierrosaika nimelliskuorma kauhassa

 Nosto ...................................................................................... 6,0 s

 Lasku (kauha tyhjänä) ............................................................. 3,3 s

 Tyhjennys ................................................................................ 1,8 s

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

PÄÄSTÖARVOT

Moottorin päästöt..........................................Täyttää EU Vaihe IIIA ja

 EPA Tier III – pakokaasuvaatimukset

Äänitaso

 LwA, ulkoinen melu......................106 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA, melutaso ohjaamossa .............................................. 72 dB(A)

 (ISO 6396 dynaaminen melutaso)

Tärinätasot (EN 12096:1997)*

 Käsi/käsivarsi ........ ≤ 2,5 m/s² (mittausepävarmuus K = 0,63 m/s²)

 Vartalo................... ≤ 0,5 m/s² (mittausepävarmuus K = 0,24 m/s²)

* riskiarvon määrityksessä direktiivin 2002/44/EC mukaisesti, käytä 

ISO/TR 25398:2006 mukaisia arvoja.

JARRUT

Ajojarrut ................................................... Kaikkiin pyöriin vaikuttavat

 hydrauliset öljykylpylevyjarrut

Seisontajarru ................................ Öljykylvyssä olevat monilevyjarrut

Hätäjarru......................................................... Käyttää seisontajarrua
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PÄÄMITAT JA SUORITUSARVOT

Ilmoitetut mitat perustuvat 23.5 R25 renkaisiin. Tyhjennyskorkeudet ja ulottumat on mitattu leikkuuterästä tai pultatusta terästä.

Mitat ja suoritusarvot

Kauhan tyyppi Sorakauha Tasauskauha Irtomateriaalik

ilman 
hampaita

hampailla 
varustettuna

pultattu 
terä

ilman 
hampaita

hampailla 
varustettuna

pultattu 
terä

ilman 
hampaita

hampailla 
varustettuna

Kauhan tilavuus (ISO 7546 kukkura) m³ 3.1 3.1 3.25 3.1 3.1 3.25 3.45 3.45

Myyntikoodi 3944- C01 C02 C03 C41 C42 C45 C36 C35

Materiaalin tiheys t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Kauhan paino kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Staatt. kaatokuorma runko suorana kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Staatt. kaatokuorma 37º ohjauskulmalla kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Irrotusvoima kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Nostokyky maanpinnan tasossa kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Työpaino (ilman lisävastapainoa) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Kääntösäde renkaasta mitattuna mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Kääntösäde kauhan kulmasta mitattuna mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

a Ulottuma 45º tyhjennyskulmalla mm 1.130 1.290 1.165 1.130 1.290 1.165 1.165 1.325

b Tyhjennys. 45º tyhjennyskulmalla mm 2.990 2.830 2.915 2.990 2.830 2.915 2.955 2.795

c Saranatapin korkeus mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Kauhan takareunan korkeus mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Kaivusyvyys mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Suurin kuormaus. 45º tyhjennyskulmalla mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Kokonaispituus kauha maassa mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Akseliväli mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Kauhan leveys mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Leveys renkaista mitattuna mm 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

E Raideleveys mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

F Maavara mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Kokonaiskorkeus mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390
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Tyypillisiä materiaalien tiheyksiä – kg/m³

  Basaltti......................................................1.960
 Bauksiitti, kaoliini ......................................1.420
 Multa, kuiva varastoitu..............................1.510
 Multa, märkä kaivettu ...............................1.600
 Kipsi, louhittu ............................................1.810
 Kipsi, murskattu........................................1.600
 Graniitti, louhittu .......................................1.660
 Kalkkikivi, louhittu .....................................1.540
 Kalkkikivi, murskattu.................................1.540
 Sora, seulomaton .....................................1.930
 Sora. kuiva................................................1.510
 Sora, kuiva, 6-50 mm ...............................1.690
 Sora, märkä, 6-50 mm..............................2.020
 Hiekka, kuiva, irtonainen ..........................1.420
 Hiekka, kostea..........................................1.690
 Hiekka, märkä ..........................................1.840
 Hiekka ja savi, irtonainen .........................1.600
 Hiekka ja sora, kuiva ................................1.720
 Hiekkakivi .................................................1.510
 Saviliuske .................................................1.250
 Kuona, rikottu ...........................................1.750
 Kivimurske................................................1.600
 Savi, häiriintymätön ..................................1.660
 Savi, kuiva ................................................1.480
 Savi, märkä ..............................................1.660
 Savi ja sora, kuiva ....................................1.420
 Savi ja sora, märkä...................................1.540

Mittojen ja painojen muutokset: Lisävastapaino 

(taakse)

Lisävastapaino 

(taakse + sivuille)

23.5 R25 renkaat

XMINE D2 L5

Työpaino + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Staatt. kaatokuorma runko suorana + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Staatt. kaatokuorma 37º ohjauskulmalla + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Kokonaiskorkeus (A) + 140 mm + 140 mm –

Ulottuma 45º tyhjennyskulmalla – – - 25 mm

Tyhjennys. 45º tyhjennyskulmalla – – + 45 mm

Leveys renkaista mitattuna – – + 35 mm

Kokonaiskorkeus (H) – – + 45 mm

K
au

ha
n 

til
av

uu
s 

(m
³)

Irtomateriaalikauha

Irrotetun tai murskatun materiaalin käsittelyyn

Sora- ja tasauskauhat

Soveltuvat parhaiten tie- ja maarakennukseen sekä kantamiseen

Järeä sorakauha

Erityisen kuluttavien materiaalien irrotukseen ja kuormaukseen

Materiaalin tiheys (kg/m³)

Kauhan täyttökerroin

kauha Järeä sorakauha
Sorakauha

(Pikaliitinkiinnitys*)

Sorakauha 

(korkeakaatokiinnitys)

pultattu 
terä

ilman 
hampaita

hampailla 
varustettuna

pultattu 
terä

ilman 
hampaita

hampailla 
varustettuna

pultattu 
terä

ilman hampaita

3.6 3.0 3.0 3.2 3.1 3.1 3.25 3.1

C37 C28 C29 C30 C61 C62 C63 C01

1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.5

1.910 1.680 1.740 1.900 1.280 1.360 1.500 1.420

14.640 15.080 15.000 14.690 14.470 14.355 14.090 11.560

12.940 13.365 13.290 12.990 12.815 12.700 12.445 10.200

155 184 184 172 145 145 137 163

174 178 178 177 163 164 163 147

18.060 17.830 17.890 18.050 17.940 18.020 18.160 17.910

6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

7.230 7.170 7.230 7.195 7.240 7.305 7.270 7.810

1.200 1.070 1.230 1.105 1.310 1.470 1.340 1.215

2.880 3.040 2.880 2.970 2.850 2.690 2.775 3.520

4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.625

5.565 5.460 5.460 5.460 5.640 5.640 5.640 6.000

110 85 85 115 50 50 80 135

3.810 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 3.700 4.325

8.250 8.030 8.255 8.125 8.305 8.530 8.405 8.700

3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915

2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

450 450 450 450 450 450 450 450

3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390

Sorakauha (korkeakaatokiinnitys)

Soveltuvat parhaiten tie- ja maarakennukseen sekä kantamiseen

Yleis-/maansiirtokauha (korkeakaatokiinnitys)

Soveltuvat parhaiten tie- ja maarakennukseen sekä kantamiseen

* Markkinoiden mukainen
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PYÖRÄKUORMAAJA

VAKIOVARUSTEET
• Komatsu SAA6D107E-1, 

turboahdettu 
yhteispaineruiskutuksella 
varustettu suoraruiskutusdiesel 
joka täyttää EU Vaihe 
IIIA ja EPA Tier III - 
päästömääräykset

• Vaihtovirtalaturi 60 A/24 V
• Käynnistysmoottori 

5,5 kW/24 V
• Akut 143 Ah/2 × 12 V
• Vastapaino
• Elektronisesti ohjattu toisen 

sukupolven ajonvakaaja
• Hydraulikäyttöinen tuuletin, 

jonka pyörimissuuntaa voidaan 
vaihtaa

• 2-karainen päähallintaventtiili
• Hydraulisesti esiohjattu 

2-vipuhallinta
• Keskusvoitelujärjestelmä

• Täyshydrauliset jarrut
• Jäähdytysjärjestelmän 

vesisuodatin
• Veden erotin
• Järeät HD-akselit
• Elektronisesti ohjattu 

automaattivaihteisto, 
jossa voidaan säätää sekä 
vaihtamisajankohtaa että 
vedon irrotusta

• Työtapavalinta
• Komtrax™ Komatsun koneen 

paikannusjärjestelmä
• EMMS -valvontajärjestelmä, 

jossa automaattinen tarkistus 
ja huoltovälien näyttö

• SpaceCab™-ohjaamo, 
ROPS/FOPS-rakenne, 
joustavien viskoositukien 
varaan asennettu, 
kaksiovinen ohjaamo, 

jossa, sävytetyt turvalasit, 
tihkukytkimellä varustettu 
tuulilasinpyyhkijä, takalasin 
pyyhkijä, häikäisysuoja, 
savukkeen sytytin, tuhkakuppi, 
laukkuhylly, lattiamatto, 
kuuma ja kylmä lokero, 
lämmitettävä takalasi, pysty- ja 
vaakasuunnissa säädettävä 
ohjauspilari, taustapeili

• Ilmajousitettu, lämmitettävä 
ja turvavyöllä varustettu istuin 
(EU-standardin mukainen)

• Tavanomainen ilmastointilaite
• CD-radio
• 2 eteen suunnattua halogeeni 

työvaloa
• 2 valonheitintä edessä ja 

takana
• Peruutusvalo
• Äänimerkinantolaite

• Kädensijat vasen/oikea
• Etulokasuojat
• Ulkopuoliset tyhjennystulpat
• Varaohjausjärjestelmä
• Suojat ilkivaltaa vastaan

 WA380-6 on varustettu 
89/392 EWG ff ja EN474 
-koneohjeistossa annettujen 
turvasäädösten mukaisesti.

VYSS000804 12/2010

Printed in Europe – Ilmoitetut tiedot eivät sido valmistajaa, joka pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. Vakio- ja lisävarusteissa saattaa esiintyä maakohtaisia eroja.

LISÄVARUSTEET
• Korkeanostovarsisto
• 325 kg lisävastapaino
• Lisävastapainot sivuille 200 kg
• 3-karainen päähallintaventtiili
• Automaattiset tasauspyörästön 

kitkalukot eteen ja taakse
• Vääntömomentinmuuntimen 

lukitus
• 20 tai 25 km/h versio (ei 

momentin muuntimen lukolla)
• Automaattisesti pyörimissuuntaa 

vaihtava, hydraulikäyttöinen 
tuuletin

• Avarakennoinen jäähdytin
• Super DeLuxe ilmajousitettu, 

lämmitettävä ja turvavyöllä 
varustettu istuin (EU-standardin 
mukainen)

• Joystick-sauvaohjaus ja siihen 
yhdistetty suunnanvaihdin

• 23.5 R25 L2, 3, 4, 5 renkaat
• 650/65 R25 renkaat
• Sorakauha 3,1 m³

• Sorakauha 3,25 m³
• Sorakauha (korkeakaatokiinnitys) 

3,1 m³
• Sorakauha (korkeakaatokiinnitys) 

3,25 m³
• Tasauskauha 3,1 m³
• Tasauskauha 3,25 m³
• Irtomateriaalikauha 3,45 m³
• Irtomateriaalikauha 3,6 m³
• Järeä sorakauha 3,0 m³
• Järeä sorakauha 3,2 m³
• Korkeakaatokauha
• Kevyen tavaran kauha
• Tukkipihti
• Erikoiskauhat
• Erilaiset kauhan hampaat ja 

teräsegmentit (Komatsu Kmax/
KVX™) ja muut erikoistilauksesta 
saatavat lisälaitteet ja kulutusosat

• Hydraulinen pikaliitin
• Akut 180 Ah/2 × 12 V
• Hydraulisesti esiohjattu 

yksivipuhallinta

• Elektronisesti ohjattu 2-
vipuhallinta, jossa

- Kauhanliikkeen pysäytyksen 
modulointi

- Nostoliikkeen katkaisun 
asettaminen ohjaamosta

- Puoliautomaattinen kauhan 
täyttötoiminto

• Täyttötyökalu keskusvoitelujär-
jestelmää varten

• Automaattinen ilmastointi
• 12 V ulosotto ohjaamossa
• Häikäisyä estävä rullakaihdin
• Peruutushälytin
• Peruutushälytin (ns. valkoinen 

kohina -versio)
• Optinen peruutushälytin 

(vilkkuvalo)
• Vilkkumajakka
• Kattokisko
• Kattokaide ja ohjaamon 

saattovalo
• Lisävalot eteen ja taakse

• Kupera, taaksepäin suunnattu 
lisäpeili

• Lämmityslaitteet kylmiä 
olosuhteita varten (moottori ja 
ohjaamon esilämmitys)

• Turbo II ilman esipuhdistin
• Elektroninen varkaudenestolukko
• Takarenkaiden täyspitkät 

lokasuojat
• Päävirtakatkaisin
• Jauhesammutin
• Hydrauliikkajärjestelmän 

biohajoava öljy
• Maalaus asiakkaan toivomiin 

erikoisväreihin
• Erikoisvarustus erittäin 

syövyttäviin olosuhteisiin
• Jätteenkäsittelyvarustus
• Työkalut

 Muista lisävarusteista saat 
tarkemmat tiedot lähimmältä 
maahantuojan edustajalta

WA380-6


