
EC35c
VOLVO KOMPAKTGRÄVARE

3,46-3,59 t     36,3 hk
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• Kraftfull, bränslesnål Volvo-motor.

• Stabilitet och balans ger perfekt kontroll.

• Nytt snabbfäste från Volvo.

• Ta ett stadigt grepp med Volvos gripskopa.

DOMINERANDE PRESTANDA VARJE DAG.

Ta befälet över EC35C och över din arbetsplats. Kraft 

och effektivitet som sparar tid och pengar. Fantastisk sikt. 

Manöverreglage och instrument precis där de ska vara. 

Heltidskomfort för heltidsarbete. Det är kontroll över 

arbetsplatsen. Det är Volvo EC35C. 

Effektiv kraft och prestanda  

Bryt upp jorden med extra hög brytkraft. 

Lyft, lasta och förflytta med lätthet och 

precision. Gör hela jobbet med Volvo 

EC35C och dess avancerade Volvo-

motor och hydraulsystem. Den kraftfulla 

nya generationens Volvo-motor har väl 

beprövad prestanda. Den ger tillförlitlig 

effekt, lång livslängd och minimal 

bränsleförbrukning, vilket kommer att ge 

lägre kostnader. Den uppfyller miljökraven 

enligt miljöstandarden för Tier 3/Steg 3A 

samtidigt som den bullrar mindre och har 

lägre emissioner.

Det kraftfulla lastkännande 

hydraulsystemet är utrustat med Volvos 

patenterade monopumpsystem. Det 

är enkelt att använda och eftersom all 

hydraulik finns i ett och samma system är 

det ultraeffektivt, följsamt och exakt.

Snabbt utförda uppdrag ger högre 
lönsamhet

Hantera ett brett register av olika jobb 

– snabbt och enkelt. Sväng och offset 

kan nu utföras i en enda naturlig rörelse. 

Bladet med flytfunktion gör att föraren 

kan återfylla, planera och konturhyvla för 

finbearbetning. Tryck bara bladspaken 

framåt för att få rätt mängd nedåtriktad 

kraft på bladet. Två körhastigheter med 

automatisk växling från hög- till lågväxel 

beroende på körbelastningen. Det är en 

sak mindre att tänka på – och ännu en 

egenskap som bidrar till högre produktion. 

Körhastigheten har också höjts för att 

förbättra cykeltiderna. 

Smidig och stabil

Volvo EC35C är utrustad med nya band, 

med kortare avstånd och sidomonterade 

skydd mot skärskador. Tack vare dem 

kan körhastigheten höjas med upp till 

tio procent och de ger samtidigt mindre 

vibrationer och har komfortegenskaper 

som är de bästa i den klassen. 

För stabiliteten innebär motorn på 

höger sida och en stor motvikt baktill en 

enastående balans och viktfördelning som 

ger bättre prestanda vid användning av 

tunga eller långa redskap.

Extrautrustningar som ser till att 
jobbet blir klart

Det direktinfästa redskapsfästet (tillval) 

har en säker och förbättrad konstruktion. 

Det ger förbättrad mångsidighet och högre 

lönsamhet samtidigt som det bevarar 

maximal brytkraft. 

Det går även att använda skopor i 

framåtvänt läge (skovelläge). Som 

tillval finns även hydraulisk styrning av 

bladvinkeln med bladspaken och Volvos 

griparm som med lätthet kan plocka upp 

stora föremål. 

En andra dubbelverkande redskapskrets 

finns också som tillval. Den styrs med ett 

elektroniskt proportionellt manöverreglage 

och ger enkel och effektiv styrning av 

hydraulredskap, t.ex. rotatorer.
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• Körhastigheten anpassas till lasten.

• Manövrera bladvinkeln med spaken.

• Kompakt sväng- och manövreringsförmåga.
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UTRÄTTA MER MED MER KOMFORT.

Mindre trötthet ger högre produktivitet. 

I en Volvo EC35C är det lätt att hålla sig pigg och 

fräsch hela dagen i en av de bekvämaste hytterna på 

marknaden, med branschledande runtomsikt, gott om 

utrymme, ergonomiska manöverreglage och ett effektivt 

system för värme, kyla och ventilation. Få mer gjort med 

Volvo-komfort.

Den bästa hytten är här

Upplev Volvos komforthytt och ställ in dig 

på högre produktivitet. 

Hytten på EC35C är en av de rymligaste i 

branschen, med generöst benutrymme 

och takhöjd. 

Det stora golvet i ett stycke gör det enkelt 

att städa ut lera, vatten eller skräp. 

Förarstolen har många 

inställningsmöjligheter och ett högt 

ryggstöd, liksom även ett ordentligt 

nackstöd. Manöverspakarnas konsoler är 

monterade på samma upphängning som 

stolen för mjuk körning även när maskinen 

skakar och rycker. Dessutom används 

isolerande infästningar av gummi i hyttens 

alla fyra hörn för mjukare gång med mindre 

vibrationer och låg ljudnivå.

Det är du som bestämmer

Det elektroniska proportionella 

manöverreglaget på höger joystick 

ger exakt fingertoppskontroll. Denna 

rullströmställare styr redskapskretsen 

och bomavvinkling för exakt kontroll över 

hydraulflöde och riktning. För att maximera 

den bekanta känslan och effektiviteten 

vid manövrering är strömställaren för 

manöverkombinationer placerad i hytten, 

vilket gör det enkelt att använda ISO- eller 

SAE-manöverkombination. 

Produktivitet i sikte

Det är lättare att snabbt bli klar med jobbet 

när allt finns exakt där man vill ha det. Med 

den överskådliga instrumentpanelen är 

det enkelt att hålla ett öga på alla viktiga 

maskinfunktioner. 

Tydlig information som kan läsas av 

med ett ögonkast, tillsammans med 

varningslampor och akustiska varningsljud 

ger bättre säkerhet. Hytten med dess 

rundade linjer och stora glaspartier ger 

enastående runtomsikt som bidrar 

till säkerheten. 

Den kompakt utformade bakdelen, 

tillsammans med endast en hyttstolpe 

baktill ger förbättrad sikt.

Arbeta i en komfortabel miljö

Oavsett vilket klimat du arbetar i så 

gör Volvo EC35C det lättare att arbeta 

utan att göra avkall på din bekvämlighet 

samtidigt som du bevarar din produktivitet 

hela året. Framrutan avfrostas med två 

varmluftsmunstycken. 

Luftkonditionering finns som 

extrautrustning och gör det lättare att ta 

det lugnt när du arbetar i heta, fuktiga eller 

dammiga miljöer. 

Det skjutbara sidofönstret öppnas enkelt 

för naturlig ventilation. 

Framrutan är utrustad med gasdämpare 

och kan öppnas helt. Den fälls undan i ett 

låst, säkert läge ovanför föraren. 

Den nedre vindrutan kan enkelt 

demonteras och förvaras på ett säkert sätt.

• Fingertoppslätt precisionsmanövrering.

• Klimatanläggning med värme och kyla.

• Lättöppnad framruta med säker förvaring.
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• Rymlig, bekväm Volvo-hytt.

• Stort lättstädat golv i ett stycke.

• Konstruerad för runtomsikt.
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TUFF PÅ JOBBET - ENKEL ATT SERVA.

Maximal tid i produktivt arbete. För Volvo betyder det 

kvalitet, tillförlitlighet och servicevänlighet. För ägare 

till Volvo EC35C betyder det fler uppdrag och bättre 

lönsamhet. Börja varje dag med några enkla kontroller. 

Detta håller igång maskinen tack vare den pålitliga 

kvaliteten. Du kan känna dig lugn, eftersom du har 

investerat i en Volvo med enastående andrahandsvärde.  

Serviceåtkomlighet ger mer drifttid

Den lättöppnade motorhuven på 

maskinens sida gör det lätt att utföra 

daglig inspektion och service. 

Du kommer åt allting från marken. 

Servicepunkterna har grupperats. 

Kontrollera motoroljenivå, bränslesystem, 

luftfilter och kylvätskenivå. 

Det är enkelt att göra rent oljekylaren 

och kylvätskekylaren. Ett stort 

bränslepåfyllningsrör gör att man enkelt 

kan tanka från en bränslepump eller dunk.  

Volvo-kvalitet skyddar

Den X-formade undervagnen ger lång 

livslängd. Det är en konstruktion som 

används på många större grävmaskiner 

och ger robust, stadig användning och 

manövrering, hög prestanda och bättre 

lastfördelning. 

Hyttdörren kan spärras i öppet läge och 

skyddas innanför chassits bredd för att 

förhindra skador. I öppet läge förblir dörren 

innanför undervagnens bredd. 

För arbete i svåra förhållanden finns det 

extra skydd till belysningen på bommen 

som extrautrustning.

Volvo står för säkerhet på jobbet

Volvo EC35C med sluten eller öppen 

hytt är standardutrustade med FOPS 

1-, ROPS- och TOPS-skydd. Det ger 

trygghet och man slipper oroa sig för 

nedfallande föremål, rullnings- och 

tippolyckor. I hytten sitter föraren säkert 

med ett rullbälte som passar förare av alla 

storlekar. En varningslampa varnar föraren 

om säkerhetsbältet inte är fastspänt. 

Slangbrottsventiler kan monteras för att 

undvika att bom eller skaft faller ner pga. 

ett slangbrott. Maskinerna kan utrustas 

med ett system för automatisk tomgång 

som sänker motorvarvtalet till tomgång 

om manöverreglagen inte aktiveras under 

minst fem sekunder. Det räcker att röra vid 

ett av manöverreglagen så återgår motorn 

till inställt varvtal.

Andrahandsvärde på lång sikt

Andrahandsvärdet är en viktig faktor 

för att kunna värdera en maskins 

kostnadseffektivitet. Volvo EC35C har den 

kvalitet och de egenskaper som borgar 

för ett gott andrahandsvärde på lång sikt. 

Den nya hyttstilen med dess rundade linjer 

och kortare avstånd mellan förarstolen 

och framrutan ger föraren bättre överblick 

över arbetsområdet. Resultatet är 

enastående sikt och en modern stil som 

höjer värdet. Ledpunkter av högsta kvalitet 

(tappar,bussningar och genomföringar) ger 

minmalt glapp eller spel under maskinens 

hela livslängd. 

Som skydd mot skadegörelse skyddas 

bränsleluckan och verktygslådan av en 

sidolucka som kan låsas med startnyckeln.

• Enkelt att fylla på bränsle från pump eller dunk.

• Robust och styv X-formad undervagn.

• Helt vattentäta kopplingsstycken.

• Grupperade servicepunkter.
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•  Komplett sortiment med Volvos service 
och reservdelar.

• Komplett och enkel serviceåtkomlighet.
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SPECIFIKATIONER

Motor

Vätskekyld 4-cylindrig Volvo dieselmotor med direktinsprutning 
och låga emissioner som uppfyller miljökraven enligt Tier III / 
Steg IIIA och som är utrustad med automatisk motoravdrag 
till tomgång.

Modell  D2.2DCAE2 

Bruttoeffekt, nominell (ISO 9249) 27,1 kW (36,3 hk) vid 2 200 varv/min

Installerad effekt (ISO 9249) 26 kW (34,9 hk) vid 2 200 varv/min

Volym, totalt  2 190 cc

Max. vridmoment 138 Nm vid 1 320 varv/min

Cylinderdiameter x slaglängd  88 mm x 90 mm

Avgasemissioner    PM: 0,3 g/kwh

NOx + HC : 7,5 g/kwh

CO: 5,5 g/kwh

Elsystem
Batterikapacitet  12 V - 65 Ah

Generator, strömstyrka  12 V - 55 A

Startmotor, effekt  12 V - 2,3 kW

Hydraulsystem

Lastkännande hydraulsystem med slutet centrum gör att alla 
rörelser blir totalt oberoende.

Manöverreglage  servohydrauliska manöverreglage

Lastkännande pump med variabelt deplacement för alla 
redskaps- och körkretsar:

Max. flöde  100 l/min

Max. arbetstryck  24 MPa (240 bar)

Dubbelverkande hydraulkrets för redskap 
som fingertoppmanövreras:

Max. ställbart flöde  60 l/min

Max. arbetstryck  24 MPa (240 bar)

Ändlägesdämpningar:

På bomcylindern  vid slutet av kolvstångens utskjut

På skaftcylindern vid slutet av kolvstångens indrag

Skopa
Brytkraft  3224 daN

Grävkraft kort skaft  2359 daN

Grävkraft långt skaft  2051 daN

Svängsystem

Svängkransen svängs med en hydraulisk radialkolvmotor som 
driver direkt (utan reduktionsväxel) på en lagrad svängkrans med 
utdragen smörjpunkt.

Svänghastighet  9,5 varv/min

Svängbroms  automatisk flerlamellsbroms

Upptagning av hydrauliska stötar  stötdämpande ventil

Undervagn  

Undervagnens mittensektion är ”X”-formad för bättre styvhet och 
diagonala sidobalkar ger större frigång för material. Rullar och 
spännhjul är permanentsmorda.

Överrullar/underrullar per sida  1/4

Bandbredd  300 mm

Bandspänning  med fettkolv

Blad (bredd x höjd)  1650 x 366 mm

Drivlina

Banden drivs av varsin hydraulisk axialkolvmotor med två 
hastigheter och planetväxel.

Högsta hastighet (låg/hög hastighet)  2,8 km/h/4,8 km/h

Högsta dragkraft  29,5 kNm

Manöverreglage för körning blockeras automatiskt när föraren 
lyfter upp vänster manöverkonsol.

Volymer för service  
Bränsletank  60 l

Hydraultank  20 l

Hydraulsystem, totalt  50 l

Motorolja  8,6 l

Kylsystem   6 l

Vikt och marktryck
Maskinvikt enligt ISO 6016

(enligt vanligaste konfiguration plus förare på 75 kg)

Maskinvikt (kg) 3590

Marktryck, hytt
kg/cm2

kpa
0.34

(33.5)

Marktryck, öppen hytt
kg/cm2

kpa
0.33

(32.5)

Transportvikt 
(Uppvärmd hytt, 300 mm 
gummiband, kort arm, 500 
mm direktmonterad skopa, full 
bränsletank)

(kg) 3515

Med öppen hytt (kg) -130

Med långt skaft (kg) +15

Med 300 mm stålband (kg) +70

Ljudnivå

Invändig ljudnivå enligt 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78

Extern ljudnivå enligt ISO 

6395 och EU:s bullerdi-

rektiv (2000/14/EG) och 

474-1:2006 +A1:2009 

(LwA)

dB(A) 96
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A

D

E

F

B

C

Y

Lyftkapacitet
Dessa kapaciteter anges för en maskin utan skopa eller snabbfäste och utrustad med 

gummiband för lyft last vid 360° runtomsväng. 

Lasthanteringskapaciteten är 75 % av tipplasten eller 87 % av den hydrauliska gränslasten. 

Varning: Enligt standard EN 474-5 måste maskinen vara utrustad med en slangbrottsventil 

på bommen och en överlastindikator (finns som tillval) om den ska användas 

för materialhanteringsuppgifter.

Räckvidd (kg) 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m Max Xmax

1400 mm
Z2 - - - - 768 654 529 - 495 4,15

Z1 1497* 1709* 1168 924 717 583 488 - 430 4,45

Z3 2131*   2136   1193 926 717 583 - - - -

1700 mm
Z2 - - - - - 623 534 - - -

Z1 - 1032* 1272 914 709 575 480 412 390 4,75

Z3 - 2136 1275 911 705 572 479 - - -

* hydraulisk gränslast

G H I J K L M N O

368 521 1602 2057 1647 1620 4591 1563 257

P Q R S T* U V W X

366 300 590 2040 1603 2477 2427 1580 1259

mm

Skaft A B C* C D E F Y

1400 mm 4800 3529 3426 3169 2290 5068 5187 3640

1700 mm 4974 3705 3708 3469 2580 5357 5470 3737

* Max grävdjup

 * Främre svängradie med max. avvinkling

* Öppen hytt

Tobias
Rektangel

Tobias
Rektangel
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EXTRAUTRUSTNING

Redskap och grävutrustning
Långt skaft (1 700 mm).

Det långa skaftet rekommenderas endast för 

särskilda arbetsuppgifter med lång räckvidd 

och material med låg densitet

Slangbrottsventil som styrs av bomcylinderns 

och skaftcylinderns servokrets med 

överlastindikator.

Griparm.

Volvos snabbfäste.

Enkel- eller dubbelverkande hydraulkrets 

för snabbfäste.

Hydraulkretsar för redskap
Hydraulkrets för gripskopa (öppning/

stängning och vridning).

2 eller 4 ”FLAT FACE” hydrauliska kopplingar.

1:a redskapskrets (X1) med justering av 

maximalt flöde.

Proportionell 2:a redskapskrets (X3) till 

skaftände med justering av maximalt flöde.

Undervagn
Stålband: 300 mm bredd.

Vinkelblad

Belysning
Extra arbetsljus på bommen.

Extra arbetsljus bak och roterande 

varningsljus.

Miljöskydd
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja VG46,

Hydraulolja för varma klimat VG68,

Biologiskt nedbrytbar olja för kalla 

klimat VG32.

Komfort
Luftkonditionering + tonade rutor

Radio CD/MP3

Öppen hytt.

Fjädrande komfortsäte med vinylklädsel.

Möjlighet att välja ISO- eller SAE-

kombinationer.

Säkerhet
Backspegel, vänster.

Stöldskyddssystem (2 programmerbara koder).

Rasskydd (FOG). 

Rullbälte.

Skötsel och underhåll
Verktygssats

Tvåstegs luftfilter.

Diverse
Speciell kundanpassad lackering 

(specifikationer enligt RAL).  

Säte
Fjädrande komfortsäte med många 

inställningsmöjligheter och klädsel av 

”deluxetyg” eller vinyl, högt ryggstöd och 

integrerade konsoler.

Hytt (version med sluten hytt)
Gummiupphängd hytt.

Reglerbar hyttvärme och ventilation.

Öppningsbar framruta utrustad med 

gasdämpare som kan låsas i öppet läge.

Förberedd för radio (plats för en radio 

och två högtalare, antenn och elledningar 

redan installerade).

Hytten är rostskyddsbehandlad 

med elektrofores.

Vindrutetorkare och vindrutespolare (fram).

Instrumentering och övervakning
Varningslampor för igensättning av hydraulfilter 

och luftfilter. 

Mätare: kylvätsketemperatur, bränslenivå. 

Timräknare.

Varningslampor kopplade till ljudsignal vid 

överhettning eller vid lågt oljetryck. 

Grävutrustning
2 450 mm lång monobom.

1 400 mm skaft.

Blad med flytfunktion.

Säkerhet
Versioner med sluten eller öppen hytt: 

Nivå 1 FOPS (Falling Objects Protective 

Structure).

TOPS (Tip-Over Protective Structure).

ROPS I (Roll-Over Protective Structure).

Runtomsikt.

Anordning för att spärra grävutrustningens 

manöverreglage och körspakarna när vänster 

konsol lyfts upp för att bereda tillträde 

till förarhytten.

Säkerhetsspärr för motorstart: Vänster konsol 

måste vara uppfälld för att startmotorn 

ska fungera.

Tryckackumulator för att kunna sänka ner 

redskapet till marken även om motorn 

har stannat.

Säkerhetsbälte med varningslampa.

Backspegel, höger.

Officiellt godkännande
Maskinen uppfyller direktiv 2006/42/EG

Bullernivå enligt direktiv 2000/14/EG

Hand - arm vibrationer, helkroppsvibrationer 

enligt direktiv 2002/44/EC:

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt 

direktiv 2004/108/EEG med samtliga 

ändringar.

Redskap uppfyller standarderna EN 474-1 

and EN 474-5

FOPS 1 uppfyller ISO standard 3449.

ROPS enligt ISO-standarderna 3471-1 

och SAE J1040.

TOPS uppfyller ISO standard 12117 

och EN standard 13531.

OPG 1 uppfyller ISO-standard 10262.

STANDARDUTRUSTNING

Motor  
Volvo dieselmotor med låga emissioner.

Torrt luftfilter.

Elektrisk förvärmning.

Bränslefilter + genomskinlig 

sedimenteringskammare.

Avtappningsplugg under dieseloljetanken.

Skyddsplåt av metall för oljesumpen.

Automatisk återgång till tomgångsläge.

Elsystem
Vattenbeständiga kopplingsstycken (IP67).

Två arbetsstrålkastare på version med 

sluten hytt.

Arbetsstrålkastare på den öppna hyttens ram.

Hydraulsystem
Lastkännande system

ISO servoassisterade hydrauliska 

manöverreglage.

Redskapskrets och bomavvinkling manövreras 

med ett el-proportionellt manöverreglage på 

höger manöverspak.

Manövrering av framåt- och bakåtkörning med 

två spakar som är kopplade till pedaler.

Dubbelverkande hydraulkrets för redskap.  
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