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WA380-6 H J U L L A S T E R

VED FØRSTE ØYEKAST

WA380-6 hjullaster leverer en perfekt balanse mellom ytelse, komfort og økonomi. Passer for alle typer arbeider 

og utstyrt med en motor med høy ytelse som er meget støysvak og ekstremt økonomisk, den overgår bransjens 

forventninger for hjullastere i denne klassen. Uansett jobb kan WA380-6 takle det – takket være den suverene 

trekkraften og hydraulikksystemet med lukket senter (CLSS). I tillegg tilbyr den nye SpaceCab™ uslåelig fører-

komfort og suveren sikt til skuffe og hjul. Driftssikker, enkelt vedlikehold, økonomisk og trygg - WA380-6 setter ny 

standard på alle områder.

Overveldende produktivitet

• Hydrauliksystem med lukket senter (CLSS) 

og variable pumper

• Overlegen tømmehøyde og rekkevidde

• Lang akselavstand

• Lock-up i konverteren (ekstrautstyr)
Usedvanlig førerkomfort

• To-dørs SpaceCab™

• Optimal sikt i alle retninger

• Automatgir med funksjonsvalg og variable 

giringspunkter

• Elektroniske spaker med kort vandring (ekstrautstyr)

• Store armlener og justerbar konsoll

• Justerbar rattstamme

• Klimaanlegg og radio med CD-spiller

• Automatisk klimaanlegg (ekstrautstyr)

• Oppvarmet og luftavfjæret førersete

Allsidig og fl eksibel

• Omfattende utvalg av redskaper for 

varierte arbeidsoppgaver
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WA380-6
HJULLASTER

MOTORKRAFT
143 kW / 192 hk @ 2.100 o/min

DRIFTSVEKT
17.800 kg

SKUFFEVOLUM
3,1 - 4,5 m³

Svært driftsikker med lang levetid

• Originale Komatsu-komponenter av høy 

kvalitet

• Robust og torsjonsstiv ramme

• Vedlikeholdsfrie og fullhydrauliske våte 

skivebremser (både kjørebremser og 

parkeringsbrems)

• Vann- og støvtette DT kabelkoblinger

Lettvint vedlikehold

• Equipment Management and Monitoring System (EMMS)

• Sentralmonterte olje- og drivstoffi lter

• Radiator og kjøler ved siden av hverandre for enkelt rengjøring

• Hendige “måkevingedører” for lett adkomst til motorrommet 

fra bakkenivå

• Reversibel kjølevifte som betjenes fra førerhuset

• Automatisk sentralsmøring

• Komtrax™ Komatsu overvåkingssystem

Komatsu SAA6D107E-1

motor med høytrykks ‘common rail’-innsprøytning sikrer rikelig 

med krefter på en økonomisk måte. Motoren imøtekommer EU 

Trinn IIIA og EPA Tier III utslippsregulativene.
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WA380-6 H J U L L A S T E R

NYE ECOT3 MOTOR

WA380-6’s nye Komatsu SAA6D107E-1 motor leverer høyt moment, bedre ytelse ved lavt turtall, suveren reaksjon 

og avansert elektronikk. Resultatet er uslåelig produktivitet og det laveste drivstofforbruket. Motoren yter 143 kW 

(192 hk) på kun 2.100 o/min, og et moment på 963 Nm på kun 1.500 o/min. Den er konstruert og produsert av 

Komatsu i henhold til de høyeste produksjons- og kvalitetsstandarder (inkludert Komatsu-produserte elektronik-

komponenter) og sikrer den beste driftssikkerhet og pålitelighet, uansett utfordring.

Kraftig HPCR-system (Høytrykks ‘Common 

Rail’ drivstoffi nnsprøytning)

En høytrykkspumpe pumper drivstoff inn i et felles 

kammer eller ‘Common Rail’. En elektronisk styreenhet 

(ECU) styrer drivstoffi nnsprøytningen fra ‘Common Rail’ 

og inn i motorens sylindrer. Dette bedrer motoreffekten 

og drivstofføkonomien, og reduserer utslipp og støy.

Nytt forbrenningssystem

Vårt nye forbrenningssystem forbedrer antennelsen og 

styring av forbrenningen. Takket være omfattende da-

tasimuleringer og analyser, reduserer de spesialutfor-

mede forbrenningskamrene utslipp av NOx og partikler, 

og drivstofforbruk og støy.

Luft-til-luft ladeluftkjøler

Ved å kjøle ned den komprimerte luften som føres fra 

turboen og inn i sylindrene, forbedrer dette systemet 

effektiviteten i forbrenningen, reduserer utslippene og 

bedrer motorens ytelse.

Luftkjøler

Injektor

ECU 

(Elektronisk styreenhet)

‚Common rail’

Tilførselspumpe

Nytt 

forbrenningskammer

Elektronisk styresystem

Komatsus elektroniske styresystem overvåker maski-

nens ytelse, og sikrer optimale utslipp, drivstoffutnyt-

telse og støynivå, selv under ekstreme forhold.
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WA380-6
HJULLASTER

OVERVELDENDE PRODUKTIVITET

Avansert maskindesign

WA380-6 har en ideell kombinasjon av en svært effektiv drivlinje, kraftig hydraulikk og suveren stabilitet. Den 

enestående trekkraften gjør det enklere å trenge inn i selv de hardeste materialer og sikrer høyere produktivitet 

ved lessing i V-mønster. Med det kraftige hydraulikksystemet blir fylling av skuffen så raskt og effektivt som mulig. 

Samtidig sikrer den gode stabiliteten at maskinen er trygg i bruk, selv når lasset er utrolig tungt. I tillegg vil løf-

tearmsdempingen, som er standardutstyr, redusere spill fra skuffen ved transport av materialet. Dette reduserer 

kostnadene og øker levetiden for lager og foringer.

Nøyaktig og lettbetjent

WA380-6 har variable stempelpumper både for hydrau-

likk- og styresystem. Disse pumpene leverer akkurat 

den oljemengden som trengs, og forbedrer drivstoffø-

konomien dramatisk. Komatsus hydraulikk med lukket 

senter (CCLS) sikrer ekstremt presis kontroll over funk-

sjonene, og sikrer at skuffe, bom og hydraulisk drevne 

redskaper kan betjenes smidig på samme tid.

Raskere last-og-bær med lock-up i konverte-

ren som ekstrautstyr

Den lock-upsystemet i konverteren leveres som ek-

strautstyr, og sikrer uslåelig produktivitet og drivstof-

føkonomi ved last-og-bær og arbeid med korte trans-

portavstander. Føreren kan koble inn systemet i 3. til 

4. gir. Det øker kjørehastigheten vesentlig, spesielt ved 

kjøring oppover bakker, takket være den store trekkraf-

ten. Samtidig reduserer det tapet i konverteren og det 

reduserer drivstofforbruket betydelig.
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WA380-6 H J U L L A S T E R

UTROLIG STABIL OG LETTSTYRT

Stor sporvidde og lang akselavstand

2.160 mm sporvidde og en akselavstand på hele 

3.300 mm gir WA380-6 suveren stabilitet – nok til å 

takle ujevnt terreng og raske last-og-bærsykluser med 

minimalt spill og maksimal komfort. Med 37° ramme-

styring til begge sider er WA380-6 ekstremt manøvrer-

bar på trange plasser med raske lastesykluser.

Overlegen tømmehøyde og rekkevidde

De lange lastearmene gir en enorm tømmehøyde på 2.990 mm og en rekkevidde på 1.130 mm som er like impo-

nerende (med en 3,1 m³ universalskuffe, målt ute i skuffeskjær). Med denne rekkevidden er lasting av semi-hen-

gere med høye karmer og en lastekapasitet på 28 t. rene barnematen.
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WA380-6
HJULLASTER

ENKEL OG BEHAGELIG BETJENING 

Ny og lettbetjent spakstyring (ekstrautstyr)

En ny spakstyring leveres som ekstrautstyr og sikrer at gjentagende 

styrearbeid ved raske lastesykluser kan foretas på en lett og behagelig 

måte. Ved hjelp av trykkbrytere på styrespaken kan du skifte kjøreretning 

og gir raskt og kontrollert. Du kan i tillegg forvelge styrehastigheten i to 

trinn, avhengig av om det gjelder en hurtig lastesyklus eller om maskinen 

anvendes i et laste- og bærearbeid med høyere kjørehastigheter.

Flerfunksjonsspak (Joystick) (Ekstrautstyr)

En spak med innebygd bryter for forover/revers kan også leveres som 

ekstrautsyr. Den servostyrte spaken sikrer enkel og mest konfortabel 

betjening av redskapet. Samtidig kan føreren skifte mellom forover og 

revers med en vippebryter. Denne spaken er det riktige valget for arbeid 

med masseforfl ytting.

Konsis, ergonomisk hydraulikkbetjening

De nye servospakene er utformet som korte spaker med “fi ngertupp-

kontroll” for presis kontroll av lasteprosessen uten at maskinføreren blir 

trett. Plasseringen av spakene og hele konsollen kan tilpasses hver en-

kelt maskinfører med tanke på høyde og avstand i.f.t. førersetet. Elektro-

niske hydr.spaker (EPC) kan også leveres som ekstrautstyr for betjening 

av arbeidshydraulikken. I tillegg til den elektroniske styringen av servo-

hydraulikken gjennom EPC-systemet, så tilbys modulert nedbremsing 

og stopp av senkebevegelsen til bommen (sjokkfri). I tillegg kan øvre- og 

nedre bomstopp forhåndsinnstilles trinnløst med en bryter. Dette gir en 

mindre stresset arbeidssituasjon for maskinføreren særlig, ved hyp-

pig endring av arbeidssituasjonen ved opplasting av ulike lastebiler. En 

tredje egenskap gjennom EPC-systemet er en halvautomatisk funksjon 

for fylling av skuffen.

Intelligent gasspedal

Vår nye trykkfølende gasspedal hjelper føreren med å tilpasse tidspunk-

tet for girskifte avhengig av belastning. I tungt arbeid som krever høy 

trekkraft og maksimal akselerasjon, vil føreren tråkke hardt på gasspeda-

len. Maskinen registrerer dette og maskinen girer opp så sent som mulig. 

I lett arbeid, hvor drivstofføkonomi er en hovedfaktor, vil føreren tråkke 

lettere på gasspedalen. Igjen, maskinen registrerer dette – og girer opp 

så tidlig som mulig for å oppnå best mulig drivstofføkonomi og hastighet.

Elektroniske spaker 

med kort vandring 

(ekstrautstyr)
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WA380-6 H J U L L A S T E R

SPACECAB™ FØRERHUS

Trygg, enkel atkomst 

WA380-6 har en stige med selvrensende, sklisikre trinn som 

heller 8° forover på begge sider av hytta for å sikre enkel og 

trygg atkomst. Hyttedørene er hengslet bak på hytta for å 

åpne mest mulig – til og med høyre dør kan åpnes helt.

Perfekt kjørekomfort og uhindret sikt

Førerhuset er det største i sin klasse og tilbyr en kjørekomfort uten sidestykke som klart kan sammelignes med 

en personbil. Den store frontruten (uten sikthemmende stolper) sikrer en optimal sikt til skuffen og hjulene, og et 

avrundet motorpanseret gir også en utmerket sikt bakover. Førerhuset er montert på viscose-dempere og garan-

terer et støynivå inne i førerhuset helt nede på 72 dB(A), - det laveste i sin klasse. Klimaanlegget sammen med 

førersetet (luftfjæring, setevarme og armlener) sikrer den optimale komforten for den kresne maskinføreren. De 

lettbetjente hydraulikkspakene på den regulerbare spakkonsollen gjør det mulig å kjøre hjullasteren på en behage-

lig og ergonomisk måte. Maskinførerens velvære er sikret gjennom lange og produktive arbeidstimer.
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WA380-6
HJULLASTER

Varm/kald 

oppbevaringsboks

CD-radio

Klimaanlegg

12 V uttak i førerhytte 

(ekstrautstyr)

Bredt, justerbart armlene

Oppbevaringsrom

Skyvevindu

Oppvarmet og 

luftavfjæret førersete

Justerbar rattstamme

Flaskeholder
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WA380-6 H J U L L A S T E R

ENKELT OG RASKT VEDLIKEHOLD

EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

Det helt nye overvåkningssystemet er klart strukturert og lettlest da det er 

plassert direkte i maskinførerens siktfelt. Dersom det skulle oppstå en feil-

funksjon, så vil systemet umiddelbart vise detaljene som tekstmeldinger i 

display-vinduet i det valgte språket. Overvåkningssystemet har ikke bare 

evnen til å lagre feilene og kjøre en diagnosefunksjon, men viser også 

de ulike vedlikeholdsintervallene. Dette forenkler vedlikeholdsarbeidet 

betraktelig og maskinføreren blir minnet på tidspunktene for regelmessige 

olje- og fi lterskift. I praksis betyr dette at maskinføreren og service-man-

nen informeres hele tiden om maskinens tilstand slik at problemer ikke 

oppstår.

Hydraulisk vifte med enkel reversering

En trykkbryter i førerhytta gjør det mulig for føreren å kjøre radiatorvifta 

motsatt vei ved arbeid i støvete forhold. Dette er enkelt å gjøre mens 

maskinen er i drift og uten behov for å stoppe motoren. Maskinen kan i 

tillegg utstyres med automatisk reverserbar vifte for å gjøre rengjøringen 

enda enklere, og den kan stilles inn med intervaller mellom 10 minutter 

og 2 timer.

KOMTRAX™ Komatsu overvåkingssystem

Komatsu’s sporingssystem KOMTRAX™, gir en revolusjonerende ny 

måte å overvåke ditt utstyr, når som helst og hvor som helst. Det gjør det 

mulig å fi nne nøyaktig plassering for din maskin og hente ned sanntids 

maskindata. Ved bruk av GPS og satellitteknologi, er den konstruert for å 

være ‘framtidssikker’, og vil tilfredsstille dine behov i dag og i morgen.

E01
MAINTENANCE

Kjølere montert side om side

Radiator og kondenser for klimaanlegg er montert ved siden av hver-

andre i luftstrømmen for å sikre enkel tilgang når det er nødvendig med 

intensiv rengjøring. Dette gjør maskinen til det ideelle valg i gjenvinnings-

anlegg der rengjøring er en absolutt nødvendighet.
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WA380-6
HJULLASTER

Fabrikkmontert sentralsmøresystem

Sentralsmøresystemet reduserer det dagllige vedlike-

holdsarbeidet ned til et absolutt minimum. Systemet 

har et robust og godt beskyttet rørnett og sikrer konti-

nuerlig smøring med riktig dosering. Det er pålitelig og 

har elektronisk overvåking fra førerplassen med signal 

ved feilfunksjon. Dette øker maskinens vedlikeholds-

vennlighet og levetid samtidig som vedlikeholds-og 

reparasjons-kostnadene reduseres.

Konstruert for å spare tid

Med lange vedlikeholdsintervaller og den beste tilgjen-

geligheten i klassen, reduserer WA380-6 tiden og pen-

gene som du må bruke på vedlikehold. En gassdemper 

hjelper føreren med å åpne og lukke alle sidedekslene 

slik at daglig vedlikehold blir enkelt.

Sentralisert fi lteropplegg

Med alle fi lter sentralisert på en plass, reduseres stopp-

tiden for vedlikehold til et minimum.

Utvendig væskeavtapping

Alle væske kan tappes av gjennom utvendige monterte 

tappeventiler for å sikre enkelt vedlikehold og lite søl.

Kundeservice og tilgang på reservedeler

Når du kjøper en maskin som er konstruert av Ko-

matsu, så kjøper du mye mer enn bare produktet. Vår 

servicestøtte følger deg så lenge du har hjullasteren. 

Programmer for fore-byggende vedlikehold er bare 

en del av det vi tilbyr av komplette tilbud i form av 

forhandler-service 

og reparasjons-

programmer. Og 

dersom det oppstår 

feil, så vil Komatsu’s 

tette nettverk av 

forhandlere sammen 

med rask og pålitelig 

reservedelsleveranse 

sikre deg mimimum 

dødtid.

Enkel og lettvint adkomst for vedlikehold

Dørene til motorrommet er utformet som “måkevinge-

dører” og gir lett og sikker adkomst til vedlikeholds-

punktene fra bakkenivå.
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WA380-6 H J U L L A S T E R

SKUFFER OG REDSKAPER

Universalskuffe

Denne skuffetypen er imponerende 

p.g.a. de gode egenskapene ved 

inntrengning og løsning av massen 

samt evnen til å holde på massen. 

Universalskuffen kan utstyres med 

adaptere og utskiftbare tenner.

Grusskuffe

Grusskuffen med skuffebunn i et 

helt stykke, tilpasset lasting av 

jord og klebrig masse. De buet 

sidene i skuffen gir en god inntreng-

ning. Skuffen er utstyrt enten med 

adaptere og utskiftbare tenner eller 

utskiftbar kniv (bolt-on).

Ferdigvareskuffe

Ferdigvareskuffen er den riktige 

skuffen for løse masser. De rette 

sidene sikkrer høy skuffefylling 

samtidig som skuffen er lett å fylle. 

Skuffen kan fås med fast kniv, 

utskiftbar kniv og/eller tenner.

Hydraulisk redskapskobling

WA380-6 kan skifte utstyr på få 

sekunder. Med kilekobling blir det 

et unikt og moderne design, Bygge-

målet til kilekobling er redusert til et 

minimum. På grunn av denne type 

kilekobling er løftekraften tilnærmet 

det samme som direkteinnfestet 

skuff.

Et bredt utvalg av arbeids-red-

skaper

F.eks. tømmerklo: Med sin robuste 

konstruksjon, større hydraulikkraft 

og en spesiell tiltsylinder, så er 

WA380-6 også perfekt egnet til 

lasteoppgaver i tømmer-industrien. 

Den robuste utformingen av løfte-

armene og akslene sikrer maksimal 

holdbarhet.

Heavy-Duty skuffe

Den ideelle skuffen for harde og 

slitende forhold. Økt lønnsomhet 

ved å beskytte skuffeinvesteringen 

og redusere reparasjonsarbeider. 

Komatsu tilbyr total skuffebeskyt-

tesle ved bruk av svært slitesterke 

utskiftbare deler. På-bolt tannsys-

tem reduserer sveising på skuffen 

og hindrer at tenner mistes.
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WA380-6
HJULLASTER

TEKNISKE DATA

MOTOR

System ..............................................................................4-hjulsdrift

Foraksel......................................... Komatsu HD-aksel, halvfl ytende,

 (LSD differensialsperre er ekstrautstyr)

Bakaksel ...................Komatsu HD-aksel, halvfl ytende, 26° pendling

 (LSD differensialsperre er ekstrautstyr)

Differensial....................................Koniske tannhjul med rette tenner

Navreduksjon ........................................................ Planetgir i oljebad

Dekk .................................................................................... 23.5 R25

CHASSIS OG DEKK

TRANSMISJON

Modell.......................................................... Komatsu SAA6D107E-1

Type .......................... ‘Common rail’ direkteinnsprøytet, vannavkjølt,

 turboladet, etterkjølt dieselmotor

Motorkraft

 ved motorturtall på ......................................................2.100 o/min

 ISO 14396.............................................................143 kW / 192 hk

 ISO 9249 (netto motorkraft) ..................................142 kW / 190 hk

Maks. dreiemoment / motorturtall ...................963 Nm / 1.500 o/min

Antall sylindere .................................................................................6

Boring × slaglengde ....................................................107 × 124 mm

Motorvolum ............................................................................... 6,69 l

Type viftedrift ....................................................................Hydraulisk

Smøresystem .......................Tannhjulspumpe, vannavkjølt oljekjøler,

 kjøledyser for stemplene

Filter.......................................... Hovedstrømsfi lter med vannutskiller

Luftfi ltertype .................................Syklonrensing og tørrelementfi lter

 med luftfi lterindikator

Transmisjon ................................ Automatisk powershift transmisjon

Torque converter ..............En-trinns, en-faset, 3-elements converter

Hastigheter i km/t (med 23.5 R25 dekk)

GIR 1. 2. 3. 4.

Forover 6,6 11,5 20,2 33,5
lock-up i torque converter – – 22 39
Bakover 7,1 12,3 21,5 35,3
lock-up i torque converter – – 22 39

PÅFYLLINGSKAPASITETER

Kjølesystem............................................................................... 30,5 l

Drivstofftank ............................................................................... 300 l

Motorolje ................................................................................... 25,5 l

Hydraulikksystem....................................................................... 139 l

Foraksel........................................................................................ 40 l

Bakaksel ....................................................................................... 40 l

Torque converter og transmisjon.................................................. 47 l

STYRESYSTEM

System ........................................................................Rammestyring

Type .................................................................. Fullhydraulisk styring

Styrevinkel til begge sider .............................................................37°

Styrepumpe.................................................. Variabel stempelpumpe

Arbeidstrykk ...........................................................................250 bar

Pumpekapasitet ............................................................... 137,7 l/min

Antall styresylindere ......................................................................... 2

Type ..........................................................................Dobbeltvirkende

Boring × slaglengde ......................................................75 × 442 mm

Ytre svingdiameter (ytterkant av dekk 23.5 R25) ...............6.660 mm

Førerhus med to dører med ISO 3471 og ROPS (Roll Over Protective 

Structure) i samsvar med SAE J1040c og FOPS (Falling Object 

Protective Structure) i samsvar med ISO 3449. Det lyddempede 

førerhuset (overtrykkskabin med klimaanlegg) er montert på 

væskefylte gummidempere.

FØRERHUS

Type ............. Komatsu CLSS (Closed Centre Load Sensing System)

Hydraulikkpumpe ......................................... Variabel stempelpumpe

Arbeidstrykk ...........................................................................320 bar

Største leveringsmengde ................................................. 205,5 l/min

Antall løfte-/skuffesylindere ...........................................................2/1

Type ..........................................................................Dobbeltvirkende

Boring × slaglengde

 Hydraulikksylinder ...................................................130 × 713 mm

 Skuffesylinder ..........................................................150 × 535 mm

Syklushastighet ved fylling av skuffe (nominell last)

 Løftetid............................................................................... 6,0 sek.

 Senketid (tom).................................................................... 3,3 sek.

 Tømmetid........................................................................... 1,8 sek.

HYDRAULIKKSYSTEM

MILJØ

Avgassutslipp fra motor ..............Tilpasset EC trinn IIIA / EPA Tier III

 avgassutslipp

Støynivåer

 LwA Utvendig støy.......................106 dB(A) (2000/14/EC Stage 2)

 LpA Støy ved førerens ører......72 dB(A) (ISO 6396 dynamisk test)

Viberasjons nivå (EN 12096:1997)*

 Hånd/arm......................................≤ 2,5 m/s² (avvik K = 0,63 m/s²)

 Kroppen ........................................≤ 0,5 m/s² (avvik K = 0,24 m/s²)

* for vurdering av risiko ved bedømmelse i henhold til direktiv 

2002/44/EC, vises det til ISO/TR 25398:2006.

BREMSER

Hovedbrems........................Hydraulisk betjente, våte lamellbremser

 på alle hjul

Parkeringsbrems ..................................................Våte lamellbremser

Nød-bremser ........................................... Bruker parkeringsbremsen
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WA380-6 H J U L L A S T E R

DIMENSJONER OG YTELSER

Alle målinger er gjort med 23.5 R25 dekk. Detaljer om tømmehøyde og rekkevidde til skuffeskjær eller bolt on skjær.

Mål og driftsspesifi kasjoner

Skuffetype Universal Grus/Jord Grus/Stein

uten 
tenner

med 
tenner

med BOK
uten 

tenner
med 

tenner
med BOK

uten 
tenner

med 
tenner

Skuffevolum (toppet mål, ISO 7546) m³ 3.1 3.1 3.25 3.1 3.1 3.25 3.45 3.45

Salgskode 3944- C01 C02 C03 C41 C42 C45 C36 C35

Materialvekt t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Skuffevekt kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Statisk tipplast, rett (rammeledd) kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Statisk tipplast, 37° sving i rammeledd kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Utbrytningskraft, hydraulisk kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Løftekapasitet, hydr., på bakkenivå kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Driftsvekt (uten ekstra motvekter) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Svingradius ved ytterhjørnene på dekk mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Svingradius ved ytre skuffehjørner mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

a Rekkevidde ved 45° mm 1.130 1.290 1.165 1.130 1.290 1.165 1.165 1.325

b Tømmehøyde ved 45° mm 2.990 2.830 2.915 2.990 2.830 2.915 2.955 2.795

c Høyde opp til skuffebolt mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Høyde opp til øverste punkt på skuffen mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Gravedybde mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Maks. lastehøyde ved 45° mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Totallengde, skuffen hviler på bakken mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Akselavstand mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Skuffebredde mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Br. på ytterkant av dekkenes slitebane mm 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

E Sporvidde mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

F Bakkeklaring mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Totalhøyde mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390
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Egenvekt (løs masse i kg/m³)

 Basalt .....................................................1.960

 Boksitt, Kaolin ........................................1.420

 Jord, tørr, tidl. lagret ...............................1.510

 Jord, bløt, utgravd..................................1.600

 Gibs, grov...............................................1.810

 Gibs, knust .............................................1.600

 Granitt, sprengt ......................................1.660

 Kalkstein, grov........................................1.540

 Kalkstein, knust ......................................1.540

 Grus, blandet..........................................1.930

 Grus, tørr ................................................1.510

 Maskingrus, tørr, 6-50 mm.....................1.690

 Maskingrus, bløt, 6-50 mm ....................2.020

 Sand, tørr, løs .........................................1.420

 Sand, fuktig ............................................1.690

 Sand, våt ................................................1.840

 Sand og leire, løs....................................1.600

 Sand og grus, tørr ..................................1.720

 Sandstein ...............................................1.510

 Skifer ......................................................1.250

 Skifer, oppdelt ........................................1.750

 Stein, knust ............................................1.600

 Leire, naturlig..........................................1.660

 Leire, tørr ................................................1.480

 Leire, våt.................................................1.660

 Leire og grus, tørr...................................1.420

 Leire og grus, våt....................................1.540

Endring i data på grunn av: Ekstra motvekt 

(bak)

Ekstra motvekt 

(bak + sider)

Dekk 23.5 R25

XMINE D2 L5

Driftsvekt + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Statisk tipplast, rett (rammeledd) + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Statisk tipplast, 37° sving i rammeledd + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Totallengde (A) + 140 mm + 140 mm –

Rekkevidde ved 45° – – - 25 mm

Tømmehøyde ved 45° – – + 45 mm

Br. på ytterkant av dekkenes slitebane – – + 35 mm

Totalhøyde (H) – – + 45 mm

S
ku

ffe
ka

pa
si

te
t (

m
³)

Ferdigvareskuffe

Lasting av løs eller knust masse

Universal/jordskuffe

Ideell for vegarbeid eller jordforfl ytning, eller for laste- og bærearbeide

Heavy-Duty skuffe

Lasting og utgraving av masse som gir stor slitasje

Egenvekt (kg/m³)

Skuffefyllingsfaktor

n Heavy Duty
Universal

(redskapskobling*)

Universal 

(High-lift)

med BOK
uten 

tenner
med 

tenner
med BOK

uten 
tenner

med 
tenner

med BOK uten tenner

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

Universalskuffe (redskapskobling)

Ideell for vegarbeid eller jordforfl ytning, eller for laste- og bærearbeide

Universal/jordskuffe (high-lift)

Ideell for vegarbeid eller jordforfl ytning, eller for laste- og bærearbeide

* Markeds tilpasset
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HJULLASTER

STANDARDUTSTYR
• Komatsu SAA6D107E-1 

turboladet ‘common rail’ 
direkteinnsprøytet dieselmotor, 
tilfredsstiller EU Stage IIIA/
EPA Tier III

• Dynamo 60 A/24 V
• Startmotor 5,5 kW/24 V
• Batterier 143 Ah/2 × 12 V
• Motvekt
• To-trinns lastearmsdemping 

(ECSS)
• Hydr.-drevet kjølevifte med 

reverseringsfunksjon
• 2 hydraulikkfunksjon
• PPC (to-spaksystem)
• Sentralsmøring
• Fullhydraulisk bremsesystem
• Korrosjonsbegrenser
• Vannutskiller
• Heavy duty-aksler

• El. styrt ECMV 
auto.transmisjon med arb.prog 
og variabel utkoblingsventil

• System for valg av 
arbeidsfunksjon

• EMMS (Equipment 
Management Monitoring 
System) med selvdiagnose-
funksjon og servicedisplay

• SpaceCab™ ROPS/FOPS som 
er montert på viskosedempere, 
med to dører, fargede 
sikkerhetsglass i vinduene, 
vinduspusser foran med 
intervallpussing, vinduspusser 
bak, solskjerm, sigarettenner, 
askebeger, oppbevaringshylle, 
gulvmatte, varme- og 
kjøleboks, varme i bakvindu, 
rattstamme som kan justeres 
vertikalt og horisontalt, og speil

• Komtrax™ Komatsu 
overvåkingssystem

• Oppvarmet og luftavfjæret 
førersete med skkerhetsbelte 
(EU-standard)

• Klimaanlegg
• CD-radio
• 2 halogen hovedlys
• 2 arbeidslys, foran og bak
• Ryggelys
• Horn
• Rekkverk på høyre og venstre 

side
• Skjermer foran
• Utvendig væskeavtapping
• Nød-styresystem
• Tyveribeskyttelse

 WA380-6 er utstyrt i.h.t. 
maskinforskriftene 89/392/
EWG ff og EN474.

VWSS000804 12/2010

Printed in Europe – Spesifi kasjonene er ikke bindende og kan endres uten forvarsel. Diagrammer og bilder kan avvike fra standardutstyr.

Standardutstyr og ekstrautstyr kan variere i de ulike land.

EKSTRAUTSTYR
• ‘High-lift’-utrustning
• Ekstra motvekt 325 kg
• Ekstra motvekt (sider) 200 kg
• 3 hydraulikkfunksjon
• Differensialbrems (LSD), 

i for- og bakaksel
• Lock-up i torque converter
• 20 eller 25 km/h-begrensing 

(uten lock-up i torque 
converter)

• Hydr.-drevet kjølevifte med 
automatisk reversering

• Grov masket radiator
• Oppvarmet og luftavfjæret 

Super DeLuxe førersete med 
skkerhetsbelte (EU-standard)

• Spakstyring med integrert 
retningsvelger, 2-trinns

• 23.5 R25 L2, 3, 4, 5 dekk
• 650/65 R25 dekk

• Universalskuffe 3,1 m³
• Universalskuffe 3,25 m³
• Universalskuffe 

(redskapskobling) 3,1 m³
• Universalskuffe 

(redskapskobling) 3,25 m³
• Jordskuffe 3,1 m³
• Jordskuffe 3,25 m³
• Grusskuffe 3,45 m³
• Grusskuffe 3,6 m³
• Heavy-duty skuffe 3,0 m³
• Heavy-duty skuffe 3,2 m³
• Høyttippende skuffe
• Lettmaterialskuffe
• Tømmerklo
• Spesialskuffer
• Forskjellige tannsystemer, 

BOC, segmenter, Komatsu 
Kmax/KVX™ og annet 
skuffetilbehør leveres på 
forespørsel

• Hydraulisk redskapskobling
• Batterier 180 Ah/2 × 12 V
• En-spaks betjening 

(multifunksjonsspak)
• Elektronisk 2-spaks hydr.- 

betjening (EPC) som inkluderer
- Modulasjon av skuffestopp
- Forhåndsinnstilt 

lastarmsutkobl.
- Halvautomatisk skuffefylling
• Fylleutstyr for sentralsmøring
• Automatisk klimaanlegg
• 12 V uttak i førerhytte
• Solgardin
• Ryggealarm
• Ryggealarm (“white noise” 

versjon)
• Optisk ryggealarm (strobe lys)
• Roterende varsellys
• Takbøyler
• Takbøyler og innstegslys

• Ekstra arbeidslys foran og bak
• Ekstra konvekst speil
• Utstyr for kaldt klima 

(Forvarming av motor og 
førerhytte)

• Turbo II forfi lter
• Elektronisk tyverisikring
• Heldekkende skjermer bak
• Hovedbryter for batterier
• Brannslokningsapparat
• Vegetabilsk hydraulikkolje
• Spesiallakkering
• Utstyrt for korrosivt
• Utstyrt for søppelhåndtering
• Verktøysett

 Annet ekstrautstyr på 
forespørsel

WA380-6


