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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

VED FØRSTE ØJEKAST

WA380-6 læssemaskinen kombinerer ydelse, komfort og økonomi i et perfekt forhold. Den egner sig til et utal af 

arbejdsopgaver, blandt andet, takket være den højtydende, næsten lydløse og særdeles økonomiske motor. Ingen 

opgave virker for stor til denne læssemaskine takket være dens enestående trækkraft og det behovs-styrede hy-

drauliske system (CLSS). I den nye, ovenud komfortable, SpaceCab™ førerkabine er der et fremragende udsyn til 

maskinens skovl og hjul. Uanset om det drejer sig om driftsegenskaber, økonomi eller sikkerhed, sætter WA380-6 

nye standarder.

Fremragende produktivitet

• CLSS hydraulik med variable pumper

• Fremragende tømningshøjde og -rækkevidde

• Stor akselafstand

• Direkte gennemkobling “Lock-Up” (ekstraudstyr)Uovertruffen førerkomfort

• To-dørs SpaceCab™ førerkabine

• Optimalt panoramaudsyn

• Automatisk transmission med funktionsvalg og 

variable skiftemoduler

• Korte elektroniske betjeningsgreb (ekstraudstyr)

• Stort armlæn og indstillelig manøvrepult

• Fuldt indstillelig ratstamme

• Klimaanlæg og radio med CD

• Automatisk klimaanlæg (ekstraudstyr)

• Luftaffjedret komfort-førersæde med varme

Alsidig og fl eksibel

• Omfangsrigt sortiment af udstyr til mange 

forskellige arbejdsopgaver
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WA380-6
LÆSSEMASKINE

MOTOREFFEKT
143 kW / 192 hk @ 2.100 o/min

EGENVÆGT
17.800 kg

SKOVL
3,1 - 4,5 m³

Stor driftssikkerhed og lang levetid

• Førsteklasses originale Komatsu-komponenter

• Robust chassis

• Fuldhydraulisk tokreds bremsesystem

• Specielt tætnede elstik

Nem vedligeholdelse

• Equipment Management and Monitoring System (EMMS)

• Centralt placerede olie- og brændstoffi ltre

• “Side om side” kølerkonstruktion for nem rengøring

• Store højthængslede sidelemme giver nem adgang til motorrummet

• Ventilator, som kan reverseres fra førerkabinen

• Automatisk centralsmøresystem

• Komtrax™ Komatsus sporings- og kommunikationssystem

Komatsu SAA6D107E-1

motor med common rail højtryksindsprøjtning sørger for 

rigelig trækkraft med god brændstoføkonomi. Motoren 

overholder EUs bestemmelser vedrørende trin IIIA og 

EPA Tier III udstødningsemissioner.
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

NY ECOT3 MOTOR

WA380-6’s nye Komatsu SAA6D107E-1 motor har et højere drejningsmoment og en bedre ydelse ved lav ha-

stighed end de foregående modeller. Hertil kommer en fremragende reaktionsevne takket være den avancerede 

elektronik. Resultatet er en uovertruffen produktivitet og et meget lavt brændstofforbrug. Motoren yder 143 kW 

(192 hk) ved blot 2.100 o/min og har et drejningsmoment på 963 Nm ved blot 1.500 o/min. Den er ligesom de 

elektroniske komponenter designet og fremstillet af Komatsu i henhold til de strengeste konstruktions- og kvali-

tetsstandarder, hvilket sikrer størst mulig pålidelighed og holdbarhed i alle driftssituationer.

Kraftigt HPCR-system

(common rail højtryksindsprøjtning)

En højtrykspumpe pumper brændstoffet ind i et ak-

kumuleringskammer eller ‚common rail‘. En elektronisk 

styring (ECU) sørger dernæst for at indsprøjtningsven-

tilerne foretager en optimal indsprøjtning af brændstof-

fet. Herved forbedres motorydelsen og brændstoføko-

nomien, mens udstødningsemission og støj reduceres.

Nyt forbrændingssystem

Komatsus nye forbrændingssystem optimerer forbræn-

dingsforløbet. Takket være omfattende computersi-

muleringer og -analyser reducerer det specialdesig-

nede forbrændingskammer NOx- og partikelemission, 

brændstofforbrug og lydniveau.

Luft-til-luft ladeluftkølingssystem

Systemet køler ladeluften fra turboladeren til cylin-

drene, således at forbrændingsgraden øges, udstød-

ningsemissionen reduceres og motorkapaciteten 

forbedres.

Luftkøler

Injector

ECU 

(Elektronisk styring)

Common rail

Højtrykspumpe

Nyt forbrændings-

kammer

Elektronisk kontrolsystem

Komatsus elektroniske kontrolsystem overvåger køre-

tøjets ydelse, optimerer emissioner, brændstofforbrug 

og lydniveau - selv under ekstreme forhold.

004

005

006

007

008

009

000.1

001.1

002.1

001.2009.1007.1005.1003.1001.1009007

05

57

001

521

051

571

Nm kW

RPM

Nm

kW



5

WA380-6
LÆSSEMASKINE

FREMRAGENDE PRODUKTIVITET

Avanceret maskinkonstruktion

WA380-6 har den ideelle kombination af en særdeles effektiv drivlinie, kraftig hydraulik og fantastisk stabilitet. Den 

uovertrufne hjultrækkraft gør det let at gennemtrænge selv de mest kompakte materialer, ligesom den sikrer større 

produktivitet ved V-formet læsning. Det kraftige hydrauliksystem gør fyldning af skovlen til en leg og den gode sta-

bilitet sørger for at maskinen er sikker at betjene, selv i de tungeste materialer. Endvidere minimerer det standard 

mon- terede laststabiliseringssystem spildet ved transport af materiale, samtidig med at både fører og maskine 

beskyttes mod ødelæggende fysiske påvirkninger.

Letter præcis manøvrering

WA380-6 har variable stempelpumper i både hy-

draulik- og styresystemet. Pumperne giver lige netop 

den nødvendige oliemængde, hvilket medvirker til en 

markant forbedring af brændstoføkonomien. Komat-

sus CLSS-hydraulik giver en uhyre præcis betjening 

af læsseudstyret og sikrer, at såvel skovl og bom som 

andet hydraulisk drevet udstyr kan bevæges jævnt og 

samtidigt.

Hurtigere læsning og transport med Lock-Up 

momentomformer (ekstraudstyr)

Lock-Up systemet giver uovertruffen produktivitet og 

brændstoføkonomi ved læsse- og transportopgaver 

over såvel korte som lange afstande. Føreren kan 

aktivere systemet fra 3. til 4. gear. Herved øges køreha-

stigheden betydeligt, specielt ved kørsel opad, takket 

være det direkte træk. Samtidig fjernes energitabet i 

momentomformeren, og brændstofforbruget reduceres 

markant.
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

FREMRAGENDE STABILITET OG MANØVREDYGTIGHED

Stor sporvidde og lang akselafstand

En sporvidde på 2.160 mm og en akselafstand på 

3.300 mm giver WA380-6 en fantastisk stabilitet – stor 

nok til at kunne klare barske forhold og hurtige læsse- 

og transport-cykler med minimalt spild og maksimal 

komfort. WA380-6, der har en knækstyring på 37° til 

begge sider, er meget manøvredygtig, også hvor plad-

sen er trang.

Fremragende tømningshøjde og -rækkevidde

Læsserammen gør en imponerende tømningshøjde på 2.990 mm og en ligeså imponerende rækkevidde på 

1.130 mm mulig (med 3,1 m³ universalskovl, målt til skovlskær). Det gør læsning af høje sættevogne til en let sag!
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WA380-6
LÆSSEMASKINE

NEM & BEKVEM BETJENING 

Ny brugervenlig joystick-styring (ekstraudstyr)

Joystick-styringen, sørger for at styringen nemt og bekvemt kan udføres 

med håndleddet under læsningen. Ved dette system foretages skift af 

kørselsretning og gear ved hjælp af knapper på joysticket. Styringens 

reaktionsmønster kan forvælges i 2 trin – alt efter behov.

Multifunktions-servohåndtag (ekstraudstyr)

Et multifunktions-servohåndtag med integreret frem/bak-kontakt fås 

også som ekstraudstyr. Håndtaget sørger for den letteste og mest 

behagelige manøvrering af udstyret. Samtidigt kan føreren skifte kørsels-

retning frem/bak med vippekontakten. Multifunktionshåndtaget er det 

rigtige valg ved jordfl ytningsarbejder o. l.

Letbevægelige, ergonomiske servohåndtag

De nye manøvrehåndtag er udført som korte håndtag. Deres position, 

hele konsollens placering og højden for håndens anbringelse, kan selv-

følgelig indstilles optimalt til enhver fører. Som ekstraudstyr fi ndes en 

elektronisk udrustning til manøvrering af arbejdshydraulikken, der giver 

mulighed for, via en kontakt, at vælge højeste- og laveste position på 

læsseudstyret. – Læsseudstyret har en speciel dæmperfunktion, der er 

aktiv, når denne automatik benyttes. Det gør arbejdet meget nemmere 

for føreren ved permanent gentagne operationer – som f.eks. ved læs-

ning af lastbiler. Samtidig har systemet en halvautomatisk gravefunktion.

Intelligent gaspedal

Den nyudviklede trykfølsomme gaspedal hjælper automatisk føreren 

med at matche timingen af gearskift til belastningen. Ved tungt arbejde, 

der kræver høj hjultrækkraft og maksimal acceleration, har føreren en 

tendens til at træde hårdt på gaspedalen. Det registrerer maskinen og 

skifter gear så sent som muligt. Ved let arbejde, hvor brændstofforbruget 

er en vigtig faktor, træder føreren intuitivt let på gaspedalen. Igen regi-

strerer maskinen det - og skifter gear så tidligt som muligt for at opnå 

den bedste brændstofudnyttelse.

Korte elektroniske 

betjeningsgreb 

(ekstraudstyr)
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

SPACECAB™-FØRERKABINE

Sikker og bekvem adgang

For at give let og sikker adgang til maskinen har WA380-6 en 

adgangstrappe med selvrensende, skridsikre trin og en indad-

hældning på 8° på begge sider af førerkabinen. Kabinedørene 

er baghængslede for at opnå den størst mulige åbningsvinkel 

- selv højre dør kan åbnes helt.

Perfekt kørekomfort og utrolig panoramaudsigt

Den nye førerkabine, der er den største i sin klasse, byder på uovertruffen kørekomfort på personbils-niveau. De 

store vinduer, uden rammer, garanterer et optimalt udsyn til skovl og dæk, og med den lave og skrå motorhjelm, 

er udsynet bagud også frit. Kabinen, der hviler på viskosedæmpere, har et indvendigt støjniveau på kun 72 dB(A). 

Den har klimaanlæg, multiindstilleligt, luftaffjedret Premium-førersæde med sædevarme og lændestøtte som 

standard. De let bevægelige manøvrehåndtag på den indstillelige konsol, gør bekvem og ergonomisk håndtering 

mulig. Føreren føler sig veltilpas, i mange produktive timer!
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WA380-6
LÆSSEMASKINE

Varme- og køleboks

Radio med CD

Klimaanlæg

12 V strømudtag 

(ekstraudstyr)

Bredt, justerbart armlæn

Opbevaringsrum

Skydevindue

Luftaffjedret komfort-

førersæde med varme

Fuldt indstillelig 

ratstamme

Kopholder
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

NEM OG HURTIG VEDLIGEHOLDELSE

EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

Det helt nye monitorsystem har en klart struktureret opbygning og er 

placeret godt afl æseligt direkte i førerens synsfelt. I tilfælde af en driftsfor-

styrrelse vises detaljer om fejlen omgående i skærmfeltet. Udover fejlhu-

kommelse og en selvdiagnose-funktion har systemet også en indikator for 

serviceintervaller. Servicearbejder forenkles derved betydeligt, og føreren 

gøres rettidigt opmærksom på, at det er tid til olie- og fi lterskift. Fører og 

service-tekniker er således konstant informeret om maskinens tilstand 

– dermed forhindres det, at større fejl opstår.

Hurtigt reverserbar, hydraulisk ventilator

Via en vippekontakt i førerkabinen kan føreren vælge at vende køleven-

tilatorens omdrejningsretning for at blæse køleren ren, når det fi ndes 

nødvendigt. Ydermere kan maskinen forsynes med en automatik der 

automatisk vender ventilatorens omløbsretning med 10 min. til 2 timers 

interval.

KOMTRAX™ Komatsus sporings- og kommunikationssystem

Komatsus sporings- og kommunikationssystem, Komtrax™, er en 

revolutionerede, fremtidssikret, ny måde at spore og kommunikere med 

udstyret på - når som helst og hvor som helst. Systemet gør det muligt 

at lokalisere maskinerne og samtidigt modtage vigtige data fra dem ved 

at benytte GPS, og anden satellit teknologi.

E01
MAINTENANCE

“Side om side” kølermontering

Takket være side om side kølermonteringen og en aircondition-konden-

sator, som er monteret i luftstrømmen, er der let adgang, når der er brug 

for intensiv rengøring. Dette gør maskinen ideel til nedbrydningsopgaver, 

hvor let rengøring er et absolut must.
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WA380-6
LÆSSEMASKINE

Seriemæssigt centralsmøresystem

Centralsmøresystemet reducerer den daglige vedli-

geholdelse til et absolut minimum. Den robuste teknik 

med beskyttelsesanordninger i alle kritiske områder 

sikrer vedvarende en nøjagtig smøredosering og drifts-

sikkerhed. Dette gælder også for den elektroniske 

overvågning med eventuelle fejlmeldinger til det centra-

le EMMS. Maskinens funktionsevne og levetid forøges, 

og reparations- og serviceomkostninger reduceres.

Designet til at spare tid

WA380-6’s lange serviceintervaller og førsteklasses ad-

gangsforhold reducerer den tid og de penge, der skal 

bruges på vedligeholdelse. Gasfjedre gør det let for 

føreren at åbne og lukke alle opklappelige sidelemme 

ved den daglige kontrol. 

Centralt fi ltersystem

Da alle fi ltre er samlet i et centralt system, er stilstands-

tiden ved servicering reduceret til et minimum.

Eksterne aftapninger

Alle væsker kan aftappes gennem eksternt monterede 

ventiler for at lette vedligeholdelse og mindske spild.

Kundeservice og levering af reservedele

Ved køb af en Komatsu-entreprenørmaskine får du 

langt mere end selve produktet. Vort serviceprogram 

ledsager dig gennem hele maskinens levetid. Program-

mer til forebyggende vedligeholdelse og reparation 

hører ligeledes med til vore mange tilbud. Og i tilfælde 

af forstyrrelser sikrer 

det tætte Komatsu-

forhandlernet reser-

vedelsservice med 

hurtig levering.

Højthængslede sidelemme

De højthængslede sidelemme kan vippes helt op. Det 

muliggør en ligeså bekvem som sikker tilgang fra jor-

den til de daglige kontrol- og servicepunkter.
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

SKOVLE OG EKSTRAUDSTYR

Universalskovle

Denne skovltype udmærker sig ved 

en fremragende indtrængnings- 

og løsrivningsevne såvel som en 

god evne til at holde på materialet. 

Universalskovlen kan udrustes med 

påbolnings skær eller tandholdere 

med udskiftelige tandspidser.

Skovle til jordarbejde

Denne skovltype med udelt skovl-

bund egner sig både til jordarbejde 

og til læsning af bindende materia-

ler. De skrå sideskær understøtter 

en kraftfuld indtrængning. Kan ud-

styres med skær til at skrue under, 

tandholdere med udskiftelige tand-

spidser og/eller med aftrækskant 

på bagsiden.

Skovl til løst materiale

Letvægtsskovlen er den rigtige 

løsning til håndtering af løsere 

materialer. De lige sider sikrer en 

høj kapacitet, og bagskæret gør 

opretning og afskrabning lettere. 

Letvægtskovlen kan udstyres med 

“fl ush mount” adaptere og udskifte-

lige tænder eller påboltet skær.

Hydraulisk hurtigkobling

WA380-6 kan skifte tilbehør på blot 

nogle sekunder med HD kile-hur-

tigkoblingen. I kraft af dens unikke 

og nyskabende design reduceres 

afstanden til udstyrets oprindelige 

tilkoblingspunkter dramatisk. Der-

ved forbliver løfte- og brydekraften 

næsten den samme som ved et 

direkte monteret udstyr.

Omfangsrigt sortiment af eks-

traudstyr

For eksempel tømmergrabben: Med 

dens stabilitet og den store hydrau-

liske ydeevne, på grund af specielle 

tipcylindre, egner WA380-6 sig 

også perfekt til træindustrien. Den 

robuste læsseramme og de kraftige 

aksler garanterer en lang levetid.

HD-skovl

Den ideelle skovl til barske og ag-

gressive forhold. Øg overskuddet 

ved at reducere reparationsom-

kostningerne. Komatsu tilbyder 

total beskyttelse af skovlen ved at 

anvende særdeles slidbestandige, 

udskiftelige dele. Systemet med 

påboltningstænder mindsker stres-

spåvirkningen af skovlens skær og 

forebygger tab af tænder.
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WA380-6
LÆSSEMASKINE

TEKNISKE DATA

MOTOR

System .......................................................................... Firehjulstræk

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

 med standard-differentiale

 (Lamelspærredifferentiale (LSD) – ekstraudstyr)

Bagaksel....................................... Komatsu HD-aksel, halvfl ydende,

 med standard-differentiale, 26° pendulvinkel

 (Lamelspærredifferentiale (LSD) – ekstraudstyr)

Differentiale........................................................ Ligefortandet konisk 

Finaledrev ........................................ Integrerede planetgear i oliebad

Dæk..................................................................................... 23.5 R25

AKSLER OG DÆK

TRANSMISSION

Model .......................................................... Komatsu SAA6D107E-1

Type .............................Vandkølet, turboladet, efterkølet dieselmotor

 med direkte common rail-indsprøjtning

Motoreffekt

 ved angivet omdrejningstal..........................................2.100 o/min

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

 ISO 9249 (nettoydelse) .........................................142 kW / 190 hk

Maks. drejningsmoment/omdrejningstal .........963 Nm / 1.500 o/min

Cylinderantal ....................................................................................6

Boring × slaglængde ...................................................107 × 124 mm

Slagvolumen.............................................................................. 6,69 l

Ventilatordrev.....................................................................Hydraulisk

Smøringssystem......................Tandhjulspumpe, vandkølet oliekøler,

 stempelkøling

Filter....................................... Hovedstrømsfi lter med vandseparator

Luftfi ltertype ....................Tørluftfi lter medautomatisk støvudskilning

 og forfi lter inklusive støvindikator

Gearkasse .....................................................Automatisk power-shift

Momentomformer..................................... Et trin, enfaset, 3-element

Kørehastigheder i km/h (med dæk 23.5 R25)

Gear 1. 2. 3. 4.

Frem 6,6 11,5 20,2 33,5
med direkte gennemkobling – – 22 39
Bak 7,1 12,3 21,5 35,3
med direkte gennemkobling – – 22 39

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Kølesystem................................................................................ 30,5 l

Brændstoftank............................................................................ 300 l

Motor ......................................................................................... 25,5 l

Hydrauliksystem......................................................................... 139 l

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

Bagaksel....................................................................................... 40 l

Momentomformer og gearkasse.................................................. 47 l

STYRESYSTEM

System ...........................................................................Knækstyring

Type ........................................................ Fuldhydraulisk servostyring

Udslag til hver side........................................................................37°

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

Driftstryk .................................................................................250 bar

Kapacitet .......................................................................... 137,7 l/min

Antal styrecylindre ............................................................................ 2

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

Boring × slaglængde .....................................................75 × 442 mm

Mindste venderadius (yderkant dæk 23.5 R25) .................6.660 mm

Kabine med dobbeltdør i henhold til ISO 3471 med ROPS (Roll 

Over Protective Structure) i henhold til SAE J1040c og FOPS 

(Falling Object Protective Structure) i henhold til ISO 3449. Den 

luftkonditionerede trykkabine hviler på viskosedæmpere og er 

støjdæmpet.

FØRERKABINE

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

Hydraulikpumpe ........................................... Variabel stempelpumpe

Driftstryk .................................................................................320 bar

Kapacitet .......................................................................... 205,5 l/min

Antal løfte-/skovlcylindre...............................................................2/1

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

Boring × slaglængde

 Løftecylinder ............................................................130 × 713 mm

 Skovlcylinder ...........................................................150 × 535 mm

Tider med nominel skovlfyldning:

 Løft ......................................................................................... 6,0 s

 Sænk (tom) ............................................................................. 3,3 s

 Tømning.................................................................................. 1,8 s

HYDRAULIKSYSTEM

MILJØ

Motor emission......... Overholder til fulde EUs trin IIIA og EPA Tier III

 regulativerne for udstødnings emission

Lyd niveauer

 LwA udvendigt................................. 106 dB(A) (2000/14/EC trin 2)

 LpA operator ear.............................72 dB(A) (ISO 6396 dynamisk)

Vibrations normer (EN 12096:1997)*

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

 Helkropsvibrationer.......≤ 0,5 m/s² (grænseværdier K = 0,24 m/s²)

* I henhold til direktiv 2002/44/EC, med henvisning til ISO/TR 

25398:2006.

BREMSER

Driftsbremser.............................Hydraulisk aktiverede lamelbremser

 i oliebad på alle hjul

Parkeringsbremse ..........................................Lamelbremse i oliebad

Nødbremse..........................................Anvender parkeringsbremsen
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WA380-6 L Æ S S E M A S K I N E

DIMENSIONER & ARBEJDSVÆRDIER

Alle dimensioner med dæk 23.5 R25. Detaljer vedrørende afl æsse højde og rækkevidde til skovlskær eller påboltet skær.

Arbejdsværdier og mål

Skovltype Universal Jordarbejde     Løst ma

uden 
tænder

med 
tænder

med USM
uden 

tænder
med 

tænder
med USM

uden 
tænder

med 
tænder

Skovlvolumen (med top, 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

Rumvægt t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Skovlvægt kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Stat. tiplast, lige kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Stat. tiplast, 37° styreudslag kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Brydekraft hydraulisk kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Løftekraft hydraulisk kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Arbejdsvægt (uden ekstra kontravægt) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Venderadius over yderkant på dæk mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Venderadius over skovlhjørne mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

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

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

c Højde, skovlens drejningspunkt mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Højde, skovlens overkant mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Indstiksdybde mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Øvre læssehøjde mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Længde over alt, skovl på jorden mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Hjulafstand mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Skovlbredde mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Bredde over dæk 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 Frihøjde mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Højde over alt mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390



15

WA380-6
LÆSSEMASKINE

3,25

3,1

3,1

3,1

3,6

1400 16001200 1800 2000 2200

115         100  95%  

Typiske rumvægte – løs (i kg/m³)

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

 Bauxit, kaolin..........................................1.420

 Jord, tør, lagret .......................................1.510

 Jord, våd, udgravet ................................1.600

 Gips, knust .............................................1.810

 Gips, fi ndelt ............................................1.600

 Granit, knust...........................................1.660

 Kalksten, knust.......................................1.540

 Kalksten, fi ndelt......................................1.540

 Grus, usigtet...........................................1.930

 Grus, tørt ................................................1.510

 Grus, tørt, 6-50 mm................................1.690

 Grus, vådt, 6-50 mm ..............................2.020

 Sand, tørt, løst........................................1.420

 Sand, fugtigt...........................................1.690

 Sand, vådt ..............................................1.840

 Sand og ler, løst .....................................1.600

 Sand og grus, tørt ..................................1.720

 Sandsten ................................................1.510

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

 Slagge, knust .........................................1.750

 Sten, fi ndelte ..........................................1.600

 Lerjord, naturlig ......................................1.660

 Lerjord, tør..............................................1.480

 Lerjord, våd ............................................1.660

 Ler og grus, tørt......................................1.420

 Ler og grus, vådt ....................................1.540

Ændring af oplysninger på grund af: Ekstra kontravægt 

(bak)

Ekstra kontravægt 

(bak + sider)

Dæk 23.5 R25

XMINE D2 L5

Arbejdsvægt + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Stat. tiplast, lige + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Stat. tiplast, 37° styreudslag + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Længde over alt (A) + 140 mm + 140 mm –

Rækkevidde ved 45° – – - 25 mm

Tømningshøjde ved 45° – – + 45 mm

Bredde over dæk – – + 35 mm

Højde over alt (H) – – + 45 mm

S
ko

vl
vo

lu
m

en
 (

m
³)

Skovl til løst materiale

Læsning af løst eller knust materiale

Universal-/jordskovl

Optimal til vej-/jordarbejder eller ved transport

HD-skovl

Læsning og brydning i særligt hårdt materiale

Rumvægt (kg/m³)

Skovlfyldningsfaktor

ateriale HD
Universal

(med hurtigkobling*)

Universal 

(High-lift)

med USM
uden 

tænder
med 

tænder
med USM

uden 
tænder

med 
tænder

med USM uden tænder

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

Universalskovl (med hurtigkobling)

Optimal til vej-/jordarbejder eller ved transport

Universal-/jordskovl (high-lift)

Optimal til vej-/jordarbejder eller ved transport

* universel hurtigkobling



Materials and specifi cations are subject to change without notice.
is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsueurope.com

LÆSSEMASKINE

STANDARDUDRUSTNING
• Komatsu SAA6D107E-1 

turboladet common rail 
højtryksindsprøjtnings 
dieselmotor. Overholder 
EUs trin IIIA/EPA Tier III 
regulativerne

• Generator 60 A/24 V
• Startmotor 5,5 kW/24 V
• Batterier 143 Ah/2 × 12 V
• Kontravægt
• Elektronisk styret last-

stabilisator (ECSS) af 
2. generation

• Hydr. drevet kølerventilator 
med reverseringsfunktion

• Hydraulisk hovedventil med 
2 glidere

• Servobetjening af hydraulik 
med 2 korte arme

• Centralsmøresystem
• Fuldhydraulisk bremseanlæg

• Korrosionsbeskyttelse
• Vandseparator
• Kraftige HD-aksler
• Elektronisk styret ECMV-

automatgearkasse med 
funktionsvælger og variabel 
transmissionsfrakobling

• System til arbejdstype 
tilpasning

• Komtrax™ Komatsus sporings- 
og kommunikationssystem

• EMMS-monitorsystem med 
selvdiagnosefunktion og 
vedligeholdelsesindikator

• SpaceCab™ - en hyperviskøst 
hvilende ROPS/FOPS-
sikkerhedsførerkabine 
med to døre, farvede 
vinduer af sikkerhedsglas, 
intervalforrudevisker, 
bagrudevisker, solskærm, 

lighter, askebæger, 
bagagehylde, gulvmåtte, 
varme- og køleboks, 
opvarmet bagrude, vertikalt 
og horisontalt indstillelig 
ratstamme og bakspejl

• Luftaffjedret komfort-
førersæde med varme med 
sikkerhedssele (EU-norm)

• Klimaanlæg
• CD-radio
• 2 halogen hoved-forlygter
• Henholdsvis 2 arbejds 

projektører foran og bagved
• Baklygte
• Horn
• Håndlister venstre/højre
• Tandskærm til skovl
• Eksterne aftapninger
• Nødstyring
• Hærværksbeskyttelse

 WA380-6 er udstyret i henhold 
til sikkerhedsbestemmelserne i 
maskindirektivet (89/392/EØF) 
og EN474-standarden.

VXSS000804 12/2010

Printed in Europe – Ikke bindende oplysninger, ret til ændringer forbeholdes. Illustrationerne kan afvige fra standardudførelsen.

Standardudrustningen og ekstra udstyr kan variere.

EKSTRAUDSTYR
• High-Lift udstyr
• Ekstra kontravægt 325 kg
• Ekstra kontravægte på siderne 

200 kg
• Hydraulisk hovedventil med 

3 glidere
• Lamelspærredifferentiale (LSD) 

for/bag
• Lock-up
• 20 eller 25 km/h version (uden 

direkte gennemkobling)
• Hydr. dreven kølerventilator 

med automatisk reverserings-
funktion

• Åbenribbet køler
• Super DeLuxe luftaffjedret 

komfort-førersæde med varme 
med sikkerhedssele (EU-norm)

• Joystick-styring med integreret 
F/B-gearfunktion, 2-trins

• Dæk 23.5 R25 L2, 3, 4, 5
• Dæk 650/65 R25
• Universalskovl 3,1 m³
• Universalskovl 3,25 m³
• Universalskovl (med 

hurtigkobling) 3,1 m³
• Universalskovl (med 

hurtigkobling) 3,25 m³
• Skovl til jordarbejde 3,1 m³
• Skovl til jordarbejde 3,25 m³
• Skovl til løst materiale 3,45 m³
• Skovl til løst materiale 3,6 m³
• HD-skovl 3,0 m³
• HD-skovl 3,2 m³
• Højtipskovl
• Skovl til let materiale
• Tømmergrabbe
• Specialskovle
• Komatsu tandsystemer, skær 

til at skrue under, segmenter, 
(Komatsu Kmax/KVX™) og 

yderligere skovltilbehør kan 
vælges

• Hydraulisk hurtigkobling
• Batterier 180 Ah/2 × 12 V
• Multifunktions-servohåndtag
• Elektronisk 2-arms-hydraulik 

betjening (EPC) inklusive
- Dæmpefunktion ved 

bevægelses-stop
- Forudstillelige løfte- og 

sænkestop
- Halvautomatisk gravefunktion
• Påfyldningsværktøj til centralt 

smøresystem
• Automatisk klimaanlæg
• 12 V strømudtag
• Solgardin
• Baksignal
• Baksignal (“white noise” 

version)
• Optisk bakalarm

• Advarselsblink
• Lygteophæng
• Lygteophæng og trin belysning
• Ekstra lygter for/bag
• Ekstra buet bakspejl
• Udstyr til koldt klima 

(forvarmning af motor og 
førerkabine)

• Turbo II-forfi lter
• Elektronisk startspærre
• Bagskærme
• Batterihovedafbryder
• Ildslukker
• Bio-olie i hydrauliksystem
• Speciallakering
• Anti korrosions-specifi kation
• Affaldshåndterings-

specifi kation
• Værktøjssæt

 Andet udstyr på forespørgsel

WA380-6


