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HL940A Hjullaster i Hyundai’s A-Serie: en ny 
generasjon anleggsutstyr som støtter europeiske 
utslippskrav steg 5. Men den gjør så mye mer enn 
det! Samtidig som de oppfyller myndighetskrav har 
Hyundai tatt mål av seg å levere kundetilfredshet 
på et banebrytende nivå, samtidig som utstyret gir 
maksimal ytelse og produktivitet, bedre sikkerhet, 
samt mer tilrettelagt og forbedret kontroll på oppetid. 

Med en imponerende ytelse, sammen med 
omhyggelig utvalgte teknologiske finesser, som 
hjelper deg å jobbe mer effektivt og økonomisk, vil 
denne allsidige lasteren åpne opp en verden av nye 
muligheter. Det er på tide å oppleve the Hyundai 
Effect!
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Produktivitet

• Lastsensitivt hydraulisk system

• Presist system for vektkontroll

• Eco-pedal (tilvalg)

• Eco-ventil

• Optimalisert faktor for fylling av skuff

• Variable driftsmoduser

Holdbarhet/Sikkerhet

• LED lys (tilvalg)

• Bremseskiver med Sintered belegg

• Fullstendig forseglet motorrom

• Høykvalitetsslanger

• Automatisk motoravstenging

• Robust etterbehandlingssystem

• AAVM kamerasystem (tilvalg)

• Radarvarsling bakover (tilvalg)

Komfort

• Romslig, lydisolert førerhus

• 7” berøringsskjerm

• Ride control system (tilvalg)

• Luftfjæret sete med varme (tilvalg)

• Fullt justerbare armlener og betjeningshendler

• Joystick betjening (tilvalg)

• Effektiv air condition anlegg

Servicevennlighet

• Motordeksel kan åpnes helt opp

• Forlengede serviceintervaller

• Sentraliserte adkomstpunkter

• Vertikalt stablede kjølere 

• Reverserbar vifte
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HL940A sin pålitelige Cummins B6.7 Stage V motor leverer alle 
kreftene du behøver for å takle tungt arbeid under ekstreme forhold. 
Den høye ytelsen i lav hastighet arbeider sammen med en rekke 
teknologiske egenskaper som forbedrer drivstoffseffektivitet og 
holder skadelige utslipp på et minimum.

Presise betjeningssystemer er innebygd for å sikre at du får maksimalt 
utav maskinens imponerende ytelser. Hyundai sitt patentbeskyttede 
vektsystem er innebygget som standard. Ekstra funksjoner for styring, 
overvåkning og vedlikehold hjelper deg å oppnå optimal ytelse og 
produktivitet hver eneste dag, på hvert eneste anleggsområde.

SKREDDERSYDD 
TEKNOLOGI 
FOR Å ØKE DIN 
PRODUKTIVITET

Denne funksjonen sikrer at automatisk 
nedstenging av motoren når maskinen 

ikke kjører for å redusere drivstofforbruk og 
forhindre unødvendige utslipp av avgasser. 

Smart Power modus reduserer drivstofforbruk 
ved å justere motorhastigheten under tungt arbeid 

som for eksempel lasting. Denne funksjonen har 
to store fordeler: ikke bare sparer en drivstoff 

samtidig som ytelsen er den samme som i Power 
Mode, men en oppnår samtidig en god balanse 

mellom gripekraft og rivestyrke.

HYUNDAI HL940A HJULLASTER
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Det svært nøyaktige
automatisk/manuell 
akkumuleringsvektsystemet 
hjelper deg å styre produksjonen 
mer effektivt, uansett omgivelser. 
For maksimal presisjon vises ikoner 
for vektfeil og to-farge vektverdi-
indikatorer på skjermen.

Som for alle A-Serie maskiner 
kommer HL940A med vårt integrerte 
etterbehandlingssystem for eksos,
som kutter utslipp og reduserer 
driftskostnader samtidig som det 
gir forbedret pålitelighet og enklere 
vedlikehold. Høytytende teknologi sikrer at 
miljøstandarder støttes uten behov for EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) system. Dette 
reduserer behov for service samtidig som 
motorens høye arbeidskapasitet beholdes.

Det nylig utviklede parallele z-bar 
leddet gir perfekt vertikal løftefunksjon 
med høye tiltkrefter.

Eco-pedalen lar deg enkelt skifte 
kraftbehovet innenfor det optimale 

området for drivstofforbruk.

Ecomåleren viser deg motorens dreiemoment, 
drivstoffeffektivitet og anbefalinger for 

økonomisk drift mens du arbeider.

“Den er både kraftig og 
svært eff ektiv til et bredt 
spekter av jobber, særlig 
lasting på bil.”
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ET FØRERHUS 
SOM ER 
DESIGNET 
RUNDT DEG

HL940A sin førerkabin er designet som et 
produktivt, stressfritt arbeidsmiljø som passer 
perfekt til hver enkelt operatør. Innbydende og 
romslig, gir den state-of-the-art teknologi for 
å redusere støy og vibrasjoner, noe som gir et 
lydnivå på bare 68 dB, som er lavest i denne 
maskinkategorien. Klimaanlegget maksimerer 
kjøle- og varmeytelse gjennom en optimalisert 
luftstrøm. Setene er store, luksuriøse og lar deg 
nå alle kontrollerne på en komfortabel måte. 
En rekke teknologier sikrer enklere overvåkning 
av maskinen, bedre kommunikasjon og 
underholdning. Det grunnleggende designet 
bidrar til den selvsikkerheten og sinnsroen som 
til sammen gir the Hyundai Effect.

HYUNDAI HL940A HJULLASTER
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HL940A har et stort, komfortabelt 
sete med hodestøtte og fullt 
justerbare armlener. Føerhuset er 
romsligere på grunn av at spakene er 
integrert i armlenet, noe som også gjør 
betjeningen mer komfortabelt. Luftfjæring 
og varme i setene er tilgjengelig som 
ekstrautstyr.

Instrumentpanelet er optimalisert for 
å gi rask og enkel tilgang til maskinens 
statusinformasjon under arbeidet. Den 
har en 7-tommers berøringsskjerm for 
høy synlighet, samt en AUX tilkobling for 
ekstra komfort.  

Et system for Fjæringskontroll med 
stempelakkumulator finnes tilgjengelig 
som tilvalg. Dette reduserer slag mot 
hjullasterens kropp og skuffe for mer stabil 
og komfortabel betjening, samtidig som en 
oppnår redusert søl.

Underholdningssystemet 
omfatter en radio, integrert 
Blåtann-teknologi og en 
innebygget mikrofon for sikker, 
håndfri telefonbruk under 
arbeidsdagen. 

Miracast system basert 
på operatørens WiFi på 

smarttelefonen lar deg bruke 
forskjellige smarttelefon funksjoner 
på skjermen, inkludert nettsurfing, 

musikk og avspilling av video.  

“De justerbare setene og 
posisjoneringen av alle 
kontrollerne gjør maskinen 
ekstremt enkel å betjene. Jeg blir 
ikke trett, selv om jeg arbeider 
lange dager på tøff e jobber.”
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MER DRIFTSTID 
FOR EN PÅLITELIG 
AVKASTNING PÅ 
DIN INVESTERING
For å sikre dine forretninger må du vite at 
investeringen du gjør i dag fremdeles vil 
gi avkastning på lang sikt. Det er grunnen 
til at vi har prioritert pålitelighet gjennom 
hele utviklingen av HL940A, fra design og 
produksjon, til kvalitetskontroll. 

Rammen og innfestinger er bygget 
for maksimal styrke, samtidig som alle 
betjeningsfunksjoner er optimalisert for 
utholdenhet og testet omhyggelig på en rekke 
forskjellige anleggsområder. Resultatet er en 
røff, robust maskin som minimerer nedetid for 
vedlikehold, slik at du kan holde tidsskjema og 
sikre inntjening.

HYUNDAI HL940A HJULLASTER
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Høykvalitets slanger med 
enestående motstandsdyktighet 
mot varme og trykk gir 
maksimal holdbarhet, selv i 
krevende omgivelser.

HL940A har et avhengig 
bredkjernet og finluftkjøler 
som forebygger redusert ytelse 
fra skitt og smuss. Den er også 
utstyrt med en reverserbar 
vifte for å eliminere støv og 
partikler. En turbo pre-cleaner er 
tilgjengelig som et tilvalg for å 
forlenge utskiftingssyklusen.

Det pålitelige systemet for 
etterbehandling er beskyttet av 
et robust system for støtte og 
støtdemping. Dette forhindrer 
feil fra støt og vibrasjoner 
under drift.

Maskinen har økt oppetid 
ved å forlenge de standard 
serviceintervaller for olje 
og oljefiltre til 500 timer, 
noe som også reduserer 
vedlikeholdskostnader, 
samt at det er installert et 
automatisk smøresystem 
for smørefett. 
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ENKEL 
SERVICEVENNLIGHET FOR 
PROBLEMFRITT EIERSKAP 

Den sinnsroen som kommer fra rask service med minimal innsats er også en del av the 
Hyundai Eff ect. HL940A er konstruert for å gjøre vedlikehold som enkelt som mulig. 
Motordeksel kan åpnes elektrisk helt opp for å gi enkel adkomst for rengjøring og 

rutineoppgaver, samtidig som servicepunktene for motor og hydraulikksystemer er 
lokalisert på ett område, som er enkelt å nå. Alle komponenter og materialer er spesielt 

utvalgt for å sikre en lang, problemfri levetid. 

“Når alt er så rett fram 
og enkelt å nå, blir 
vedlikeholdsoppgaver 
en fornøyelse!“

Bremseskivene er produsert 
med et holdbart slitemateriale 
for å hindre dannelse av varme 
og vibrasjoner. De overstiger 
levetiden til bremsene 
samtidig som de inngår i en 
servicevennlig design.

Klimaanlegget er installert 
på høyre side av førerhuset 
for lettvint vedlikehold 
og utskifting av filter. Det 
omfatter et høy-kapasitets 
indre filter og spesielt 
utvalgte filtermaterialer for 
uovertruffen ytelse.

Motordeksel av 
foldetype kan trekkes 
helt tilbake og kan 
åpnes elektrisk for 
enkel adgang til det 
forseglede motorrommet og 
kjølerommet. Motorrommet 
er konstruert for å forhindre 
muligheten for at brann 
kan dannes fra inntak av 
fremmedelementer.
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FOKUSERT TEKNOLOGI FOR 
RESULTATENE DU ØNSKER

Hyundai’s A-Serie hjullastere er designet for å 
gi bedre forhold for operatøren og levere den 
ultimate eieropplevelsen. Hver eneste detalj er 
finjustert for å matche dine behov ute på anlegget, 
inklusive bedre sikkerhet og komfort, høyere 
produktivitet, maksimal oppetid og enkel service. 
Alt dette er en del av the Hyundai Effect.

Se mer på hyundai-ce.eu

HYUNDAI HL940A HJULLASTER
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SPESIFIKASJONER

MOTOR
Produsent / Modell CUMMINS B 6.7 / EU Stage V

Type Turboladet, luftkjølt dieselmotor 

Etterbehandlingssystem DOC, DPF, SCR, VGT

Bruttoeffekt (SAE J1995) 156 HP (116 kW) ved 2,200 rpm

Nettoeffekt (SAE J1349) 154 HP (115 kW) ved 2,200 rpm

Maksimal effekt 165 HP (123 kW) ved 1,800 rpm
Maks dreiemoment v/ omdreininger 
(SAE J1995) 746 N·m (550 lb·ft) ved 1,300 rpm

Sylindervolum 6.700 cc (483 cu in)

• Den oppgitte nettoeffekten er målt på svinghjulet når motoren er utstyrt med en 
vifte, alternator, luftrenser og etterbehandlingsfunksjon. 

• Den oppgitte bruttoeffekter er oppnådd med viften på full hastighet.

TRANSMISJON
Momentomformertype* 3-element, Ettrinns, Single fase

Dekk 20.5 R25, , L3

Kjørehastighet, km/h (mph) 4 trinn T/M

Forover

1st 7.0 (4.3)

2nd 12.8 (7.9)

3rd 25.2 (15.6)

4th 40.0 (24.9)

Revers

1st 7.4 (4.6)

2nd 13.5 (8.4)

3rd 26.5 (16.5)

* Heleutomatisk power shift, balanseaksling med mykt skifte i område og retning. 
Konverter for turtallsmatch for motor og gir for utmerket arbeidsegenskaper.

AKSLINGER
Drivsystem Firehjulsdriftsystem

Oppheng Stiv frontaksling og uavhengig bakaksling

Bakaksling, sving Skråner ±11˚ fra senterbolt

Navreduksjon Planetgirreduksjon på hjulende

Differensial Konvensjonell

Reduksjonsforhold 21.53

OVERSIKT
Beskrivelse HL940A HL940A XT

Driftsvekt 13,400 kg (29,540 lb) 13,860 kg (30,560 lb)

Skuffekapasitet
Med topp 2.3 m³ (3.0 yd³) 2.3 m³ (3.0 yd³)

Jevn 2.0 m³ (2.62 yd³) 2.0 m³ (2.62 yd³)

Bruddstyrke skuff 11,800 kg (26,020 lb) 11,940 kg (26,320 lb)

Tipping av last
Rett 10,000 kg (22,050 lb) 8,150 kg (17,970 lb)

Helt åpen 8,600 kg (18,960 lb) 7,050 kg (15,543 lb)

DEKK
Type Slangeløse dekk av hjullaster-type

Standard 20.5 R25, , L3

Alternative dimensjoner (tilvalg)
20.5-25, 16PR, L3
20.5-25, 20PR, L5
20.5 R25, XHA2

HYDRAULIKKSYSTEM
Type Lastdetekterende hydraulikksystem

Pumpe
Aksialstempelpumpe med variabelt 
slagvolum, 
149 lpm

Styringsventil 2 spoler (Skuffe, Bom) 
3 spoler (Skuffe, Bom, Aux)

Systemtrykk 280 bar

Venstre krets

Ventilen har fire funksjoner: 
løft, hold, senke og float. 
Kan justere automatisk kickout fra horisontal 
til fullt løft.

Tiltkrets

Ventilen har tre funksjoner: 
tilt bakover, hold og tøm. 
Kan justere automatisk skuffeposisjonerer til 
ønsket lastvinkel.

Sylinder

Type: dobbeltvirkende

Antall sylindre-boring × slaglengde

Løft
2-110 × 738 mm
(4.3" × 29")

HL960A Tilt
125 × 560 mm
(4.9" × 1' 10")

HL960AXT Tilt
125 × 580 mm
(4.9" × 1' 11")

Syklustid
Løfte: 5.5 sek, Tømme: 1.1 sec
Senke: 3.0 sek, Totalt: 9.6 sec

* Hyundai Bio Hydraulikkolje (HBHO) finnes

BREMSER

Servicebremser
Hydraulisk aktivert, våtskiver aktiverer alle 
4 hjul uavhengig aksel per aksel system. 
Selvjusterende og hjulhastighetsbrems.

Parkeringsbrems Fjæraktivert, hydraulisk frigjort brems

Nødbrems
Når bremsens oljetrykk faller, varsles operatør 
av en indikator og parkeringsbrems går 
automatisk på.

STYRING
Type Lastsensende hydrostatisk styring

Pumpe Variable displacement stempelpumpe, 149 lpm

Systemtrykk 210 bar

Sylinder Dobbeltvirkende
2-65 × 429 mm

(2.5" × 16.9")

Styrevinkel 40° to both right and left angle, respectively

Egenskaper

Rammeoppheng med rotering rundt senterbolt. Rattstamme med tilt  
og teleskoputtrekk.

KAPASITETER VED SERVICE
Drivstofftank 220.0 liter (58 US gal)

DEF tank 30.0 liter (7.9 US gal)

Kjølevæske 37.0 liter (9.8 US gal)

Veivhus 18.0 liter (4.8 US gal)

Girkasse 34.7 liter (9.2 US gal)

Foraksling 23.0 liter (6.1 US gal)

Bakaksling 23.0 liter (6.1 US gal)

Hydraulikkolje (tank) 90.0 liter (23.8 US gal)

Hydraulikkanlegg (Inkludert tank) 130.0 liter (34.3 US gal)

KLIMAANLEGG
Maskinens klimaanlegg inneholder fluorisert drivhusgass med et globalt 
oppvarmingspotensiale på R134a. (Globalt Varmepotensiale: 1430) Systemet 
inneholder 0.75 kg kjølemiddel bestående av en CO

2
 ekvivalent på 1.07 kg metriske 

tonn. For mer informasjon viser vi til manualen.
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DIMENSJONER OG 
SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER
Alle dimensjoner er omtrentlige.

Beskrivelse
HL940A HL940AXT

mm ft·in mm ft·in

A Høyde til toppen av eksosrør 3,310 10’ 10”  3,310 10’ 10”

B Høyde til toppen av førerhus 3,300 10’ 10” 3,300 10’ 10”

C Høyde til toppen av Product Link antenne 3,445 11’ 4” 3,445 11’ 4”

D Høyde til toppen av varsellys 3,430 11’ 3” 3,430 11’ 3”

E Bakkeklaring 432 1’ 5” 432 1’ 5”

F Akselavstand 3,000 9’ 10” 3,000 9’ 10”

G Total lengde (Uten skuffe) 6,430 21’ 1” 7,020 23’

H Transportlengde (Bed skuffe liggende jevnt med bakken) 7,600 24’ 11” 8,190 26’ 10”

I Høyde på hengslebolt i transportposisjon 430 1’ 5” 600 2’

J Høyde på hengslebolt ved maksimalt løft 3,820 12’ 6” 4,425 14’ 6”

K Løftearm - Klaring ved maks løft 3,235 10’ 7’’ 3,840 12’ 7”

L Tømmeklaring ved maks løft og 45° tømmvinkel 2,765 9’ 1’’ 3,370 11.1’

M Rekkevidde ved maks løft og 45° tømming 1,095 3’ 7’’ 1,090 3’ 7”

N Tømmevinkel ved maks løft og tømming (ved stopp) 48 47

O Tilbakerullingsvinkel
Bakkenivå 42 42

Frakte 47 50

P Svingradius (Diameter) til utside av dekk 10,910 35’ 10” 10,910 35’ 10”

Q Svingradius (Diameter) til innsiden av hjulene 5,910 19’ 5” 5,910 19’ 5”

R Brdde over hjul (Ubelastet) 2,450 8’ 2,450 8’

S Trådbredde 1,930 6’ 4” 1,930 6’ 4”

DRIFTSSPESIFIKASJONER MED SKUFFE
Skuffetype Standardarm generell bruk pin på For generell bruk

Høytløftende arm
Kanttype Bolt-på kant med tenner Bolt-på kant med tenner Fastboltet skjær

Kapasitet - Oppgitt 2.3 m³ (3.0 yd³) 2.1 m³ (2.7 yd³) 2.3 m³ (3.0 yd³) -

Kapasitet - Oppgitt ved 110% Fyllfaktor 2.5 m³ (3.3 yd³) 2.3 m³ (3.0 yd³) 2.5 m³ (3.3 yd³) -

Bredde 2,600 mm (8' 6" ft/in) 2,550 mm (8' 4" ft/in) 2,600 mm (8' 6" ft/in) -

Dumpeklaring Maksimalt løft og 45˚ tømming 2,765 mm (9' 1" ft/in) 2,795 mm (9' 2" ft/in) 2,640 mm (8' 8" ft/in) +605 mm (+1' 12" ft/in)

Rekkevidde ved Maks løft og 45˚Tømming 1,095 mm (3' 7" ft/in) 1,065 mm (3' 6" ft/in) 1,220 mm (4' ft/in) -5 mm (-0.2" ft/in)

Gravedybde 90 mm (3.5" ft/in) 90 mm (3.5" ft/in) 90 mm (3.5" ft/in) +40 mm (+1.6" ft/in)

Transportlengde (med skuff) 7,600 mm (24' 11" ft/in) 7,560 mm (24' 10" ft/in) 7,775 mm (25' 6" ft/in)  +590 mm (+1' 11" ft/in)

Største høyde med skuff på maks løft 5,185 mm (17' ft/in) 5,145 mm (16' 11" ft/in) 5,395 mm (17' 8" ft/in) +605 mm (+1' 12" ft/in)

Klaringsradius med skuffe i løftehøyde 12,180 mm (40’ ft/in) 12,110 mm (39' 9" ft/in) 12,280 mm (40' 3" ft/in) +570 mm (+1' 10" ft/in)

Statisk tippelast, rett (Ingen dekkavbøyning) 10,000 kg (22,050 lb) 10,100 kg (22,270 lb) 9,200 kg (20,280 lb)  -1,850 kg (-4,079 lb)

Statisk tippelast. leddet (Ingen dekkavbøyning) 8,600 kg (18,960 lb) 8,700 kg (19,180 lb) 7,900 kg (17,420 lb)  -1,550 kg (-3,417 lb)

Rivekraft 11,800 kg (26,020 lb) 12,230 kg (26,960 lb) 10,200 kg (22,490 lb)  +140 kg (+309 lb)

Driftsvekt* 13,400 kg (29,540 lb) 13,360 kg (29,450 lb) 13,675 kg (30,150 lb)  +460 kg (+1,014 lb)

* All høyde og dekk relaterte dimensjoner er med standard 23.5R25, L3 dekk.

HYUNDAI HL940A HJULLASTER
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115%                     100%                   95%
Fyllfaktor

SKUFFEVALG - TABELL

DENSITET PÅ DRIFTSMATERIALER 
Løs materiale Materialdensitet [tonn / m3]

Jord / Leire 1.5 ~ 1.7

Sand og grus 1.5 ~ 1.7

Aggregate
25 ~ 76 mm (1 to 3 in) 1.6 ~ 1.7

19 mm (0.75 in) og større 1.8

HL940A SKUFFEVALG TABELL
Standard løftearm - Allround skuffe

Type m3

(yd3)

Materialdensitet [tonn / m3]

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 

Skjærekant 2.3
(3.0) 2.6 m3 (3.4 yd3) 2.2 m³ (2.9 yd³)

Skjærekant 2.1
(2.7) 2.4 m³ (3.1 yd³) 2.0 m³ (2.6 yd³)

Cutting Edge Q/C 2.3 
(3.0) 2.6 m³ (3.4 yd³) 2.2 m³ (2.9 yd³)

Høytløftende arm (XT) - Generell

Type m3

(yd3)

Materialdensitet [ton / m³]

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 

Skjærekant 2.3
(3.0) 2.6 m³ (3.4 yd³) 2.2 m³ (2.9yd³)

Skjærekant 2.1
(2.7) 2.4 m³ (3.1 yd³) 2.0 m³ (2.6 yd³)

Cutting Edge Q/C 2.3 
(3.0)

2.6 m³ 
(3.4 yd³) 2.2 m³ (2.9 yd³)

ENDRING I DRIFTSSPESIFIKASJONER  - DEKK
Dekk 20.5-25 16PR L5(LT05) 20.5 R25 XHA(LT25) 20.5-25 16PR L3(LT53)

Driftsvekt (kg)
kg  +440 -52  -108

lb +970 -115 -238

Statisk tippelast. Rett (Ingen 
dekkavbøying)

kg  +300 (+245)  -35 (-30)  -75 (-60)

lb +661 (+540) -77 (-66) -165 (-132)

Statisk tippelast. Leddet (Ingen 
dekkavbøying)

kg  +260 (+210)  -30 (-25)  -65 (-50)

lb +573 (+463) -66 (-55) -143 (-110)

Endring i vertikal høyde
mm +65 -7 -3

ft/in +3” -0.3” -0.1”

R. Bredde over dekk (Ubelastet)
mm +27 -6  -6

ft/in +1.1” -0.2” -0.2”

P. Klaringsradius (Diameter) 
til utside av dekk

mm +27 -6  -6

ft/in +1” -0.2” -0.2”

Q. Klaringsradius (Diameter)  
til innside av dekk

mm -27 +6 +-6

ft/in -1” +0.2” +0.2”

* Dimensjonsendringer sammenlignet med 20.5R25, , L3 dekk.
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FØRERHUS OG INTERIØR STD
ALARMER, LYD OG VISUELT
Luftfilter logging
Batterispenning
Trykk på bremseolje
DEF Lavt nivå
Kjølevæskenivå (motor)
Motorens oljetrykk
Drivstoffnivå
Temperatur på hydraulikkolje
Temperatur på motorens kjølevæske
Parkeringsbrems
Oljetrykk på servicebremse
Setebelte PÅ/AV
Transmisjonsfeil
Oljetemperatur i girkasse
Alarm, Backup
BATTERIER
850 CCA, 12 V, 2 PCS
VENTILER
Dieseleksosvæske (DEF) Nivå
Temperatur på motorens kjølevæske
Drivstoffnivå
Speedometer
Temperatur på transmisjonsolje
Horn, Elektrisk
INDIKATORLYS
Differensialsperre
FNR Joystick Styring
Fjernlys
Pilot avstenging
Blinklys
LCD DISPLAY 
Klokke og feilkode
Motorens turtall
Indikator
Driftstid og distanse
Teller av driftstimer
Girvalg
Temperatur (Kjølevæske, Hydraulikkolje, T/M Olje)
LYSSYSTEM 
Bremselys (Counterweight)
LED Domlys
2 Bremse og kjørelys bak
4 Blinklys
2 Frontlykter på forpart
2 Frontlykter (LED) på forpart
2 Arbeidslys fremme på tak
4 Arbeidslys fremme på tak 
2 Arbeidslys bak på tak
4 Arbeidslys (LED) foran på tak 
2 Arbeidslys (LED) bak på tak
2 Arbeidslys i grillen
2 Arbeidslys (LED) i grillen
BRYTERE
Hovedbryter for batteri
Differensialsperre
Motordeksel er åpen
FNR Velger
Fare
Parkering
Pilot Avstenging
Selektiv katalysator
Secondary Steering

FØRERHUS OG INTERIØR STD
MEMBRANBRYTERE I MONITOR
Hovedlys
Arbeidslys
Autosmøring
Hurtigkobling
Fjæringskontroll
Arbeidslast
Lyskaster
Visker bak
Oppvarmet speil
Autoposisjon
Finmodulering
TENNING
Nøkkel
Knapp
CAB (LYD AVSLÅTT)
Sigaretttenner og askebeger
Jakkekrok

FØRERHUS OG INTERIØR STD
AUTOMATISK KLIMAANLEGG
Klimaanlegg og varmer
Defroster
Kombinert visker og spyler, Foran og Bak
SETE
2'' Uttrekkbare setebelter og justerbar mekanisk 
fjæring (Oppvarmet)
2'' Uttrekkbare setebelter og justerbar luftfjæring 
(Oppvarmet)
PERSONLIG LAGRINGSPLASS
Konsollrom
Holder, Kopp og mugge
Bakspeil (1 Innvendig)
Sidespeil (2 Utvendige, Oppvarmede)
Rattstamme, tilt og teleskopisk
Ratt med knott
Solskjerm av rulletype (Frontrute)
Solskjerm av rulletype (Bakrute)
Tonede vinduer av sikkerhetsglass
Førerhus med én dør
Magasinlomme
PEDALER
En hastighetpedal
En bremsepedal
Dobbel bremsepedal
Hastighetpedal uten ECO-bryter
Gasspedal med ECO-bryter
Radio / Usb spiller
Gummimatte på gulv
Armlene
24 V til 12 V Dc omformer (20 A)

MOTOR STD
Alternator, 95A
Antifreeze
MOTOR, CUMMINS, B6.7
EU Stage V / EPA Tier 4 Final
Motorhus, låsbart
Drivstoff / Vann separator
Måler for motoroljenivå
MODUL FOR RENE UTSLIPP 
DOC, SCR, DPF
Drivstoffvarmer
Viftebeskyttelse
Regnbeskyttelse, motorens luftinntak
Kjølevæskenivå, siktmåler
3-stegs luftfilter

DRIVERK STD
TRANSMISJON
Transmisjon F4 / R3, Datastyrt, Elektronisk Soft-
shift og kick-down funsjoner inkludert
Drivstoffolje, nivåmåler
AKSLING
Åpen differensial (Bak)
Differensialbrems (Front)
Hydraulisk differensialsperre (Front)
BREMSE
Servicebrems (Innkapslet våtskive)
Parkeringsbrems
DEKK
23.5 R25, L3
23.5 R25, XHA2
23.5-25, 20PR, L3
23.5-25, 20PR, L5

HYDRAULIKKANLEGG STD
Autosmøresystem
Utfellingssystem for løftearm Kickout
Automatisk skuffeposisjon
Trykksensorer for diagnose
HYDRAULISK STYRING
Joystick
Fingertupp
Joystick & FNR Bryter
ELEKTRO-HYDRAULISK STYRING
Joystick
Fingertupp
EH Joystick Styring
Ekstra rør for tilleggsutstyr
Hyundai Bio Hydraulikkolje (HBHO)
Siktmåler for hydraulikkoljenivå
Hurtigkobling for rør
Styring for fjæringssystem

SIKKERHET STD
Brannslukker
Sikkerhetslås for bom
Nødstyring
OBJEKTDETEKTERING
IMOD (Intelligent detektering av bevegelig objekt)
AVM (Overvåkningssystem)
RADAR
Ekstra skjerm for kamerasystem
ROPS / FOG CAB.

ØVRIG STD
Articulation Locking Bar
Luftkompressor
UTSTYR
Skjærekant, Bolt-on type
Motvekt
Motvekt - Tung
Lås til dør og førerhus, En nøkkel
Serviceluke (Låsing)
Serviceluker (Fjernstyring)
Drakrok med bolt
Hurtigkobling
ERGONOMISK TILPASSET OG SKLISIKRE,  
VENSTRE OG HØYRE 
Håndtak
Stige
Plattformer
Trinn
Kroker til løfting og å binde fast
Lasteledd, Forseglet
Parallel Z-bar Design
Hærverkbeskyttelse, hette
TELEMATIKK
Hi-Mate
ECD (Motordiagnose)
Verktøysett
BESKYTTELSE
Veivhus
Transmisjon
Støtfangere (Front / Bak)
Mudderfangere

* Standardutstyr og tilvalg kan variere. Kontakt 
din Hyundai-forhandler for mer informasjon. 
Maskinen kan variere etter forskjellige internasjonale 
standarder.

* Bilder kan omfatte montasjer og ekstrautstyr som 
ikke er tilgjengelig i ditt område.

* Materialer og spesifikasjoner kan endres uten 
forutgående varsel.

* Alle imperiske målinger er avrundet til nærmeste 
pund eller tommer.
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MERKNADER
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Er du klar for å oppleve the Hyundai Effect? 
Kontakt din Hyundai forhandler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Spesifikasjoner og design kan endres uten forutgående varsel. Bilder av Hyundai 
Anleggsutstyr Europe sine produkter kan vise utstyr som ikke er standard.

Hyundai Construction Equipment Europe nv, 
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium. 
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405
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