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

EN ÖVERSIKT

Hjullastaren WA380-6 ger den perfekta blandningen av prestanda, komfort och ekonomi. Den är lämplig för alla 

användningsområden, och är utrustad med en högprestandamotor. Motorn är både tyst som en viskning och 

extremt ekonomisk. Den överträffar rådande industristandard i denna klass av hjullastare. Oavsett användning 

så klarar WA380-6 av jobbet - tack vare dess överlägsna dragkraft och hydraulik med lastavkänningssystem 

och stängt centrum (CLSS). Den nya förarhytten SpaceCab™ ger oslagbar förarkomfort och utmärkt överblick 

över skopan och hjulen. Pålitlighet, enkel service, ekonomi och säkerhet - WA380-6 sätter ny standard på alla 

områden.

Hög produktivitet

• CLSS-hydraulik med pumpar med variabel slaglängd

• Mycket stor tömningshöjd och -räckvidd

• Lång hjulbas

• Lock-up för momentomvandlaren (tillval)Exceptionell förarkomfort

• SpaceCab™ förarhytt med två dörrar

• Optimal runtomsikt

• Automatisk transmission med lägesväljare 

och variabla växlingspunkter

• Elektroniska spakar med kort slag (tillval)

• Stort armstöd och justerbar konsol

• Fullt justerbar rattstång

• Luftkonditionering och CD-radio

• Klimatanläggning (tillval)

• Luftfjädrad, uppvärmd, bekväm förarstol

Mångsidig och fl exibel

• Omfattande utbud av utrustning för de 

mest skiftande användningsområden
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WA380-6
HJULLASTARE

MOTOREFFEKT
143 kW / 194 Hk @ 2.100 v/minut

TJÄNSTEVIKT
17.800 kg

SKOPVOLYM
3,1 - 4,5 m³

Lång livslängd och hög tillförlitlighet

• Originalkomponenter från Komatsu av hög 

kvalitet

• Robust vridstyvt chassi

• Helhydrauliskt tvåkrets bromssystem, 

underhållsfritt

• Täta DT-kabelförbindningar

Enkelt underhåll

• Equipment Management and Monitoring System (EMMS)

• Central placering av olje- och bränslefi lter

• Kylarmontering sida vid sida för enkelt rengöring

• Stora ‚måsvingeluckor’ för enkel åtkomst runtom från marken

• Fläkt som kan reverseras från förarhytten

• Central smörjanläggning

• Komtrax™ Komatsu spårningssystem

Komatsu SAA6D107E-1

motor med Common Rail-insprutning med högt tryck 

ger hög effekt med bibehållen bränsleekonomi. Motorn 

lever upp till EU steg IIIA och EPA steg III.
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WA380-6 H J U L L A S T A R E

NYA MOTORSERIEN ECOT3
Den nya motorn i WA380-6, Komatsu SAA6D107E-1, har högre vridmoment, bättre prestanda vid låga varvtal, 

utmärkt gasrespons och avancerad elektronik. Resultatet är oslagbar produktivitet och lägsta möjliga bränsle-

förbrukning. Motorn utvecklar 143 kW (194 Hk) vid bara 2.100 v/minut, och ger 963 Nm i vridmoment vid bara 

1.500 v/minut. Den är utvecklad av och tillverkas av Komatsu med senaste teknik och högsta kvalitet (inklusive de 

elektroniska komponenterna). Detta garanterar högsta pålitlighet och hållbarhet oavsett vilken utmaning maskinen 

ställs inför.

Kraftigt HPCR-system

(Common Rail bränsleinsprutning med högt 

tryck)

En högtryckspump pumpar in bränsle i en ackumu-

latorkammare, eller “Common Rail”. En elektronisk 

kontrollenhet (ECU) optimerar sedan insprutningen av 

bränsle från ackumulatorkammaren in i motorns cylin-

drar. Detta förbättrar motoreffekten och bränsleeffekti-

viteten, samt minskar utsläppen och bullernivåerna.

Nytt förbränningssystem

Vårt nya förbränningssystem optimerar förbrännings-

tidpunkten och antändningen. Tack vare omfattande 

datorsimuleringar och analyser så reducerar de spe-

cialkonstruerade förbränningskamrarna utsläppen av 

kväveoxider och partiklar, samt minskar bränsleför-

brukningen och bullernivåerna.

Laddluftkylning

Genom att kyla den komprimerade luften från turbo-

aggregatet till cylindrarna optimeras förbränningen. 

Utsläppen minskas och motoreffekten ökas.

Laddluftkylare

Insprutare

ECU (elektronisk 

kontrollenhet)

Common rail

Tillförselpump

Nytt förbränningsrum

Elektroniskt styrsystem

Komatsus elektroniska styrsystem övervakar maski-

nens prestanda. Det optimerar också utsläppsnivåerna, 

bränsleeffektiviteten och bullernivåerna, även under 

extrema förhållanden.

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
HJULLASTARE

HÖG PRODUKTIVITET

Avancerad maskinkonstruktion

WA380-6 har en idealisk kombination av en mycket effektiv drivlina, kraftfull hydraulik och utmärkt stabilitet. Den 

överlägsna dragraften gör det enkelt att köra in i de tätaste material och ger högre produktivitet vid V-formad 

lastning. Skopfyllning sker så snabbt och effektivt det bara är möjligt med det kraftfulla hydraulsystemet. Samti-

digt säkerställer den höga stabiliteten att maskinen är säker även då materialet är oväntat tungt. Vidare minimerar 

bomfjädringssystemet, som är monterat som standard, spillet vid materialtransporter. Detta reducerar kostnader-

na och förlänger livslängden på lagringarna och bussningarna.

Smidig precisionskontroll

WA380-6 har pumpar med variabel slaglängd både i 

hydraulsystemet och i styrsystemet. Pumparna till-

för exakt rätt mängd olja, vilket dramatiskt förbättrar 

bränsleeffektiviteten. Komatsus hydraulsystem (CLSS) 

ger exakt kontroll av arbetsutrutningen, och garanterar 

att skopan, bommen och hydrauldrivna redskap kan 

röra sig smidigt på samma gång.

Snabbare lastning och bärning med lock up-

funktion för momentomvandlaren (tillval)

Det lock up-systemet för momentomvandlaren fi nns 

som tillbehör, och ger oslagbar produktivitet och 

bränsleekonomi vid lastning och bärning, samt vid 

korta transportapplikationer. Föraren kan aktivera 

systemet från 3:a till 4:e växeln. Körhastigheten ökar 

märkbart, särskilt i uppförslut, tack vare den högre 

dragkraften. På samma gång eliminerar systemet 

förlusterna i momentomvandlaren, vilket i hög grad 

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

UTMÄRKT STABILITET OCH SMIDIGHET

Bred spårvidd och lång hjulbas

2.160 mm spårvidd och lång hjulbas på 3.300 mm ger 

WA380-6 utmärkt stabilitet - tillräckligt för att klara 

ojämn terräng och snabba last- och bärningscykler 

med minimalt spill och maximal komfort. Med 37º 

styrutslag åt båda hållen är WA380-6 extremt manöv-

rerbar i begränsade utrymmen för snabbare lastnings-

cykler.

Mycket stor tömningshöjd och -räckvidd

Med standard aggregat uppnås en mycket hög tömningshöjd på 2.990 mm och en lika imponerande räckvidd på 

1.130 mm (med 3,1 m³ universalskopa, mätt till tandspetsarna) - det blir en enkel match att lasta högt!



7

WA380-6
HJULLASTARE

ENKEL OCH BEKVÄM MANÖVRERING 

Ny, smidig spakstyrning (tillval)

Spakstyrningen, som kan fås som tillval, ger en enkel och bekväm styr-

ning under lastning. I detta system sker körriktningsbyte och växling 

med hjälp av knappar på spaken. Styrhastigheten kan väljas i förväg i två 

nivåer - för snabb eller exakt lastning och körning.

Multifunktionsspak (tillval)

En multifunktionsspak med integrerad väljare för fram/back fi nns även 

som extra utrustning. Den servoassisterade multifunktionsspaken säkrar 

enklast möjliga och mest komfortabla användning av utrustningen. Sam-

tidigt kan föraren välja körriktning fram/back med vippbrytaren. Multi-

funktionsspaken är det rätta valet för jordförfl yttande arbeten.

Lättgående, ergonomiska manöverspakar

De nya manöverspakarna är utformade som korta fi ngerspakar. Spakar-

nas position, läget för hela konsolen och höjden för handens placering 

kan givetvis ställas in individuellt för varje förare. Som tillval fi nns en 

EPC-utrustning för kontroll av arbetshydrauliken. Förutom den elek-

troniska förstegsstyrningen med fi ngerspakarna har EPC en module-

ringsfunktion så att skopans rörelser vid nedsänkning kan stoppas utan 

stötar. Dessutom kan den övre och undre ändpositionen för bommen 

ställas in i förväg med ett manöverdon. Vid moment som ofta återkom-

mer – t.ex. vid lastning av bilar – underlättar detta arbetet väsentligt för 

föraren. EPC-utrustningen har dessutom en halvautomatisk grävfunktion.

Intelligent gaspedal

Vår nya innovativa dragkraftsavkännande gaspedal hjälper föraren auto-

matiskt att anpassa växlingarna till lasten. Vid tunga arbeten som kräver 

hög dragkraft och maximal acceleration tenderar föraren att trampa hårt 

på gaspedalen. Maskinen förutser detta och växlar upp så sent som 

möjligt. Vid lättare arbeten, där bränsleförbrukningen är en huvudfaktor, 

kommer föraren intuitivt att trampa lättare på gaspedalen. Återigen för-

utser maskinen detta - och växlar upp så tidigt som möjligt för att uppnå 

bästa möjliga bränsleekonomi.

Elektroniska spakar med 

kort slag (tillval)
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WA380-6 H J U L L A S T A R E

SPACECAB™ FÖRARHYTT

Säkert och enkelt insteg

För att säkert och enkelt komma in i maskinen har WA380-6 

stegar på båda sidor av hytten med självrengörande och 

halkskyddade steg som är framåtvinklade 8º. Hyttdörrarna är 

upphängda i hyttens bakdel för största möjliga öppningsvin-

kel. Även dörren på höger sida kan öppnas helt och hållet.

Perfekt körkomfort och mycket bra sikt runt om

Den nya förarhytten är den största i sin klass och erbjuder oöverträffad körkomfort i personbilsnivå. De stora, 

ramlösa fönstren ger en optimal sikt över skopa och hjul, och den låga, avfasade motorhuven ger fri sikt bakåt. 

Till körkomfortegenskaperna hör en förarhytt som är lagrad på viskosdämpare, den lägsta hyttbullernivån i denna 

klass - endast 72 dB(A) - och luftkonditionering (standard). Förarsitsen kan ställas in på många olika sätt, är 

luftfjädrad och försedd stolsuppvärmning och svankstöd som standard. De smidiga manöverelementen på den 

justerbara hydraulikkonsolen ger ett bekvämt och ergonomiskt handhavande.
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WA380-6
HJULLASTARE

Värme- och kylbox

CD-radio

Luftkonditionering

12 V strömförsörjning 

(tillval)

Brett armstöd justerbart i 

fl era ledder

Förvaringsutrymme

Skjutfönster

Luftfjädrad, uppvärmd, 

bekväm förarstol

Fullt justerbar rattstång

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

ENKELT OCH SNABBT UNDERHÅLL

EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

Det helt nya monitorsystemet har en klart strukturerad design och sitter 

väl synligt direkt i förarens blickfång. I händelse av fel visas ett medde-

lande direkt på displayen, på svenska. Förutom minne för lagring av fel 

och en funktion för självtest har systemet också en indikering för servi-

ceintervall. Servicearbetet optimeras och föraren får information i rätt tid 

om olje- och fi lterbyte. Förare och kundtjänstpersonal har alltid tillgång till 

senaste status för maskinen - givetvis i förebyggande syfte!

Snabbreverserande hydraulisk kylfl äkt

En knapp i förarhytten gör det möjligt för föraren att reversera kylfl äkten 

vid arbete i dammiga miljöer. Detta kan göras enkelt under tiden ma-

skinen är i drift, utan att motorn behöver stängas av. För att ytterligare 

reducera rengöringstiden kan maskinen utrustas med en automatiskt 

reverserbar fl äkt, som kan ställas in för rengöring i intervaller mellan 10 

minuter och 2 timmar.

KOMTRAX™ Komatsu spårningssystem

Komatsus spårningssystem, Komtrax™, ger ett nytt revolutionerande 

sätt att övervaka era maskiner, när som helst, var som helst. Det gör 

det möjligt för er att se exakt var era maskiner befi nner sig, och att få 

information i realtid från drifttids- och servicemätaren över en internetan-

slutning. Komtrax™-systemet består av en elektronisk kontrollenhet, en 

GPS-sändare och en satellitantenn som installeras i er maskin. Systemet 

ansluter till ett system av GPS- och telekommunikationssatelliter för att 

ge positioner och data.

E01
MAINTENANCE

Kylarmontering sida vid sida

Kylarens montering vid sidan av kondensorn till luftkonditioneringen, 

som sitter i luftströmmen, garanterar lätt åtkomst vid tillfällen då det 

krävs intensiv rengöring. Detta gör maskinen till förstahandsvalet vid 

återvinningsarbeten, där enkel rengöring är ett absolut måste.
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WA380-6
HJULLASTARE

Centralsmörjning som standard

Den centrala smörjanläggningen reducerar det dag-

liga underhållet till ett absolut minimum. Den robusta 

tekniken med skyddsanordningar på alla kritiska ställen 

säkerställer en exakt smörjdosering och driftssäkerhet, 

så även den elektroniska bevakningen med ev. felmed-

delanden till det centrala EMMS. Maskinens livslängd 

och funktionsförmåga ökar och reparations- och under-

hållskostnaderna minskar.

Konstruerad för att spara tid

Med långa serviceintervaller och tillgänglighet som 

är bäst i sin klass reducerar WA380-6 den tid och de 

pengar som du måste spendera på underhåll. Gasfjäd-

rar hjälper föraren att öppna och stänga måsvingeluck-

orna på varje sida för smidig daglig service. 

Centralt placerade fi lter

Med alla fi lter centralt placerade minskas stilleståndsti-

den vid service till ett minimum.

Extern vätskedränering

För enkelt underhåll och mindre spill så kan vätskor 

dräneras genom utvändigt monterade dräneringsportar.

Kundtjänst och reservdelsbeställning

I och med köpet av en Komatsu-maskin får man 

mycket mer än själva produkten. Vår service följer med 

hjullastaren under hela dess livstid. Till utbudet hör 

program för förebyggande underhåll, samt kompletta 

fullserviceavtal eller utökade garantier. I händelse av fel 

kontaktar av det om-

fattande Komatsu-

säljarnätet eller vår 

reservdelsservice, 

allt för att minimera 

driftsstoppet.

Enkelt och bekvämt underhåll

Serviceluckorna är utformade som “måsvingeluckor”, 

som kan öppnas extremt mycket. De ger en bekväm 

och säker åtkomst från marken till de dagliga kontroll- 

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

SKOPOR OCH EXTRAUTRUSTNING

Universalskopor

Denna skoptyp kännetecknas av 

utomordentliga egenskaper när det 

gäller att få upp och lossa materia-

let, och att hålla det. Universalsko-

pan kan utrustas med skärstål eller 

enskänkliga tandhållare och utbyt-

bara tandspetsar.

Jordgrävskopor

Denna skoptyp, med skopbot-

ten i ett stycke, lämpar sig både 

för jordarbeten och för lastning av 

sammanhängande material. De av-

fasade sido-skärarna ger en effektiv 

penetration. Utrustningen kan fås 

med skärstål, enskänkliga, tandhål-

lare eller utbytbara tandspetsar eller 

med avdragskant på baksidan.

Bulklastskopa

Grus-skopan är lämplig vid förfl ytt-

ning av lösa och relativt lätta ma-

terial. De raka sidoväggarna säkrar 

hög volymkapacitet. Skopans bakre 

avdragskant gör det lätt att städa 

arbetsplatsen. Grus-skopan kan 

fås med enkelskänkliga tanthållare, 

utbytbara tandspetsar eller skärstål.

Hydrauliskt snabbfäste

WA380-6 kan byta redskap på 

några få sekunder med en standard 

snabbkoppling, eller en förstärkt 

snabbkoppling av kiltyp. Snabb-

kopplingen av den kraftiga kiltypen 

har en unik och innovativ konstruk-

tion, som gör att förskjutningen av 

de ursprungliga anslutningspunk-

terna reduceras till ett minimum. Av 

den anledningen förblir lyftförmå-

gan nästan oförändrad i jämförelse 

med en direktmonterad skopa.

Stort utbud av tillbehör

T.ex. gripar: Tack vare sin stabilitet 

och starka hydrauliska prestanda 

(särskilda tippcylindrar) är WA380-6 

perfekt även för timmerhantering. 

De robusta utförandena på lyftut-

rustning och axlar ger maskinen en 

lång livslängd.

Grusskopa med höjd botten

Grusskopan med höjd botten är 

den rätta lösningen för hantering 

av lösa och relativt lätta material på 

belagda underlag. Kombinationen 

av den rundade skopan och de 

raka sidoväggarna bidrar till hög 

volymkapacitet och lågt material-

spill.
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WA380-6
HJULLASTARE

TEKNISKA DATA

MOTOR

System ............................................................................ Fyrhjulsdrift

Framaxel.......................................... Komatsu HD-axel, halvfl ytande,

 (LSD-differential som extrautrustning)

Bakaxel.................Komatsu HD-axel, halvfl ytande, 26° pendelvinkel

 (LSD-differential som extrautrustning)

Differential ...................................Koniskt kugghjul med raka kuggar

Slutdrivning .......................................................Planetväxel i oljebad

Däck .................................................................................... 23.5 R25

DRIVNING OCH DÄCK

DRIFT

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

Typ..................Common rail direktinsprutad turbodiesel, vattenkyld,

 4-takt, turbomatad, med luftkyld intercooler

Motorstyrka

 Vid motorvarvtal........................................................2.100 v/minut

 ISO 14396............................................................ 143 kW / 194 Hk

 ISO 9249 (nettoeffekt) .......................................... 142 kW / 193 Hk

Max. vridmoment / varvtal............................ 963 Nm / 1.500 v/minut

Antal cylindrar...................................................................................6

Borrning × slag............................................................107 × 124 mm

Slagvolym.................................................................................. 6,69 l

Typ fl äktdrivning ................................................................Hydraulisk

Smörjsystem.......................... Kugghjulspump, vattenkyld oljekylare,

 kylmunstycken för kolvarna

Filter....................................... Huvudströmfi lter med vattenavskiljare

Luftfi ltertyp ....................Torrluftfi lter med automatiskt dammutsläpp

 och förfi lter inkl. dammindikering

Typ..............................................................Automatisk lastväxellåda

Momentomvandlare ...................................En nivå, enfas, 3 element

Hastigheter i km/h (med däck 23.5 R25)

Växel 1. 2. 3. 4.

Framåt 6,6 11,5 20,2 33,5
med lock-up funktion – – 22 39
Bakåt 7,1 12,3 21,5 35,3
med lock-up funktion – – 22 39

PÅFYLLNINGSVOLYMER

Kylsystem.................................................................................. 30,5 l

Bränsletank ................................................................................ 300 l

Motorolja ................................................................................... 25,5 l

Hydraulsystem............................................................................ 139 l

Framaxel....................................................................................... 40 l

Bakaxel......................................................................................... 40 l

Momentomvandlare och växellåda .............................................. 47 l

STYRSYSTEM

System ......................................................................... Midjestyrning

Konstruktion .........................................Helt hydraulisk servostyrning

Rattrörelse .....................................................................................37°

Styrpump.............................................................. Variabel kolvpump

Arbetstryck .............................................................................250 bar

Oljefl öde ........................................................................... 137,7 l/min

Antal styrcylindrar............................................................................. 2

Typ............................................................................Dubbelverkande

Cylinderdiameter × slag ................................................75 × 442 mm

Minsta vändradie (ytterkant däck 23.5 R25).......................6.660 mm

Tvådörrars hytt enligt ISO 3471 med ROPS (Roll Over Protective 

Structure) enligt SAE J1040c och FOPS (Falling Object Protective 

Structure) enligt ISO 3449. Den luftkonditionerade tryckhytten vilar 

på hydrolager och är bullerdämpad.

FÖRARHYTT

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

Hydraulpump........................................................ Variabel kolvpump

Arbetstryck .............................................................................320 bar

Max pumpfl öde ................................................................ 205,5 l/min

Antal lyft-/skopcylindrar ................................................................2/1

Typ............................................................................Dubbelverkande

Cylinderdiameter × slag

 Lyftcylinder ..............................................................130 × 713 mm

 Skopcylinder ............................................................150 × 535 mm

Cykeltider med nominell skopfyllning

 Lyfttid ...................................................................................... 6,0 s

 Sänkningstid (tom) .................................................................. 3,3 s

 Tömningstid ............................................................................ 1,8 s

HYDRAULSYSTEM

MILJÖ

Motor .................................Motorn uppfyller avgasreningskrav enligt

 föreslagen EU Steg IIIA / EPA Tier III

Ljudnivåer

 LwA Utvändigt .............................106 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA Förarens öra .....................72 dB(A) (ISO 6396 dynamisk test)

Vibrations nivå (EN 12096:1997)*

 Hand/arm................ ≤ 2,5 m/s² (osäkerhetsfaktor K = 0,0,63 m/s²)

 Kropp ...................... ≤ 0,5 m/s² (osäkerhetsfaktor K = 0,0,24 m/s²)

* för syftet med risk bedömning under direktiv 2002/44/EC, referens 

till ISO/TR 25398:2006.

BROMSAR

Färdbromsar ....................... Hydrauliskt manövrerad multidiskbroms

 på alla hjul

Parkeringsbroms ..................................... Multidiskbroms på alla hjul

Nödbroms............................................Använder parkeringsbromsen
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WA380-6 H J U L L A S T A R E

DIMENSIONER & ARBETSVÄRDEN

Alla mått med däck 23.5 R25. Uppgifter för tömningshöjder och räckvidder fram till skärstål resp. USM-spets.

Arbetsvärden i skopinsatsen

Skoptyp Universal Jordarbete     Bulkma

utan 
tänder

med 
tänder

med USM
utan 

tänder
med 

tänder
med USM

utan 
tänder

med 
tänder

Skopinnehåll (rågat, ISO 7546) m³ 3.1 3.1 3.25 3.1 3.1 3.25 3.45 3.45

Försäljningskod 3944- C01 C02 C03 C41 C42 C45 C36 C35

Materialvikt t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Skopvikt kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Stat. tipplast, rakt kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Stat. tipplast, 37° svängd kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Rivkraft hydrauliskt kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Lyftkraft hydr. på marken kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Tjänstevikt (utan extramotvikt) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Vändradie över ytterkant på däck mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Vändradie över skophörn mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

a Räckvidd vid 45° mm 1.130 1.290 1.165 1.130 1.290 1.165 1.165 1.325

b Tömningshöjd vid 45° mm 2.990 2.830 2.915 2.990 2.830 2.915 2.955 2.795

c Höjd, skopans vridpunkt mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Höjd skopans övre kant mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Spårdjup mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Övre lasthöjd mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Totallängd, skopa på marken mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Hjulbas mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Skopbredd mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Bredd över däck mm 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

E Spårbredd mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

F Markfrigång mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Totalhöjd mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390
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Typiska materialvikter – löst (i kg/m³)

 Basalt .....................................................1.960
 Bauxit, kaolin ..........................................1.420
 Jord, torr, lagrad .....................................1.510
 Jord, våt , schaktad ................................1.600
 Gips, bruten............................................1.810
 Gips, krossad .........................................1.600
 Granit, bruten .........................................1.660
 Kalksten, bruten .....................................1.540
 Kalksten, krossad ...................................1.540
 Grus, osiktat ...........................................1.930
 Grus, torrt ...............................................1.510
 Grus, torrt, 6-50 mm...............................1.690
 Grus, vått, 6-50 mm................................2.020
 Sand, torr, lös .........................................1.420
 Sand, fuktig ............................................1.690
 Sand, våt ................................................1.840
 Sand och lera, lös...................................1.600
 Sand och grus, torrt................................1.720
 Sandsten ................................................1.510
 Skiffer .....................................................1.250
 Slagg, bruten..........................................1.750
 Sten, krossad .........................................1.600
 Lera, naturlig ..........................................1.660
 Lera, torr.................................................1.480
 Lera, våt .................................................1.660
 Lera och grus, torrt .................................1.420
 Lera och grus, vått..................................1.540

Ändring av uppgifterna p.g.a.: Extra motvikt 

(bakre)

Extra motvikt 

(bakre + sidor)

Däck 23.5 R25

XMINE D2 L5

Tjänstevikt + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Stat. tipplast, rakt + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Stat. tipplast, 37° svängd + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Totallängd (A) + 140 mm + 140 mm –

Räckvidd vid 45° – – - 25 mm

Tömningshöjd vid 45° – – + 45 mm

Bredd över däck – – + 35 mm

Totalhöjd (H) – – + 45 mm

S
ko

pv
ol

ym
 (

m
³)

Bulklastskopa

Lastning av löst eller krossat material

Universal-/jordskopa

Optimal för gatu-/jordarbete eller vid lastning och körning

HD-skopa

Lastning och lossande av särskilt skrymmande material

Materialvikt (kg/m³)

Skopfyllnadsfaktor

aterial HD
Universal

(med redskaps fäste*)

Universal 

(High-lift)

med USM
utan 

tänder
med 

tänder
med USM

utan 
tänder

med 
tänder

med USM utan tänder

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

Universalskopa (med redskaps fäste)

Optimal för gatu-/jordarbete eller vid lastning och körning

Universal-/jordskopa (för high-lift)

Optimal för gatu-/jordarbete eller vid lastning och körning

* marknadskompatibel
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HJULLASTARE

STANDARDUTRUSTNING
• Komatsu SAA6D107E-1, 

common rail direktinsprutad 
turbodiesel, intercooler, 
lågemissionsmotor enligt 
EU Steg IIIA/EPA Tier III

• Generator 60 A/24 V
• Startmotor 5,5 kW/24 V
• Batterier 143 Ah/2 × 12 V
• Motvikt
• Elektroniskt styrd lastdämpare 

(ECSS), andra generationen
• Hydrauliskt driven kylarfl äkt 

med reverseringsfunktion
• 2 × huvudstyranordning
• Servomanövrerad 2-spaks 

hydraulikstyrning med 
fi ngerspetsspakar

• Central smörjanläggning
• Helt hydraulisk 

bromsanläggning
• Rostskydd

• Vattenavskiljare
• Kraftiga HD-axlar
• Elektroniskt styrd ECMV-

automatväxellåda med val 
av driftsläge och variabel 
urkopplingsfunktion

• Väljarsystem för arbetsläge
• Komtrax™ Komatsu 

spårningssystem
• EMMS-monitorsystem 

med självtestfunktion och 
underhållsindikering

• SpaceCab™ ROPS/
FOPS hypervisköst 
monterad förarhytt med 
två dörrar, tonade rutor av 
säkerhetsglas, vindrutetorkare 
med intervallfunktion, 
bakrutetorkare, solskydd, 
cigarrettändare, askkopp, 
bagagehylla, golvmatta, 

kyl- och värmebox, uppvärmd 
bakruta, vertikalt och 
horisontellt justerbar styrstång, 
backspegel

• Luftfjädrad, uppvärmd, bekväm 
förarstol med säkerhetsbälte 
(EU-norm)

• Luftkonditionering
• CD-radio
• 2 huvudstrålkastare (halogen)
• 2 arbetsstrålkastare fram resp. 

bak
• Backstrålkastare
• Signalhorn
• Ledstänger vänster/höger
• Framskärmar
• Extern vätskedränering
• Nödstyrning
• Vandaliseringsskydd

 Komatsu WA380-6 
överenstämmelse med 
säkerhetsföreskrifterna i 
maskindirektiverna 89/392 
EGW ff och EN474

VBSS000804 12/2010

Printed in Europe – Ej bindande uppgifter, ändringar förbehållna. Illustrationerna kan avvika från standardutförandet.

Standard- och specialutrustning kan variera.

EXTRA UTRUSTNING
• Höglyftutrustning
• Extra motvikt 325 kg
• Extra sidomotvikter 200 kg
• 3 × huvudstyranordning
• Lamellspärrdifferential (LSD) 

fram/bak
• Låsningsfunktion konverter
• 20 eller 25 km/h version 

(ej för användning med 
lock-up funktion för 
momentomvandlaren)

• Hydrauliskt driven 
kylarfl äkt med automatisk 
reverseringsfunktion

• Kylare med brett kärnelement
• Luftfjädrad, uppvärmd, bekväm 

Super DeLuxe förarstol med 
säkerhetsbälte (EU-norm)

• Spakstyrning med inbyggd 
F/B-växellådsfunktion, 2 nivåer

• Däck 23.5 R25 L2, 3, 4, 5
• Däck 650/65 R25
• Universalskopa 3,1 m³
• Universalskopa 3,25 m³
• Universalskopa (med redskaps 

fäste) 3,1 m³
• Universalskopa (med redskaps 

fäste) 3,25 m³
• Jordskopa 3,1 m³
• Jordskopa 3,25 m³
• Bulklastskopa 3,45 m³
• Bulklastskopa 3,6 m³
• HD-skopa 3,0 m³
• HD-skopa 3,2 m³
• Skopa med hög tömningshöjd
• Skopa för lättare material
• Timmergrip
• Specialskopor
• Komatsu tandsystem, 

skärstål, segment, (Komatsu 

Kmax/KVX™) och ytterligare 
skoptillbehör som tillval

• Hydrauliskt snabbfäste
• Batterier 180 Ah/2 × 12 V
• 1-spaks hydraulikstyrning 

(multifunktionsspakl)
• Elektronisk 2-spakars 

hydraulikstyrning (EPC) inkl.
- Skopmoduleringsfunktion
- Förinställning av bomstopp
- Halvautomatisk grävfunktion
• Påfyllningsverktyg för centrals

mörjningssystemet
• Klimatanläggning
• 12 V strömförsörjning
• Rullbart solskydd
• Backsignal
• Backsignal (“white noise” 

version)
• Blixtljus

• Runtomljus
• Takräcke
• Takräcke och stegljus
• Extra strålkastare fram/bak
• Extra konvex backspegel
• Vinterutrustning (förvärmning 

av motor och hytt)
• Turbo II-förfi lter
• Elektroniskt stöldskydd
• Hela bakre stötfångare
• Huvudströmbrytare
• Brandsläckare
• Bioolja i arbetshydrauliken
• Speciallackering
• Rostskyddsspecifi kation
• Återvinnings-specifi kation
• Verktygssats

 Ytterligare utrustning på 
begäran

WA380-6


