
ZW-6-serien

KOMPAKT HJULLASTER
Modellkode : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Beregnet motoreffekt : ZW65-6 : 50 kW (68 hk) / ZW75-6 : 50 kW (68 hk) / ZW95-6 : 55,4 kW (75 hk)

Driftsvekt : ZW65-6: 4710 kg / ZW75-6 : 5050 kg / ZW95-6 : 5410 kg

Skuffe ISO-toppet : ZW65-6 : 0,70–1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80–1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00–1,60 m³
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4. KREV PERFEKSJON

ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

ZW65-6, ZW75-6 
OG ZW95-6. 
NO COMPROMISE

De nye kompakte hjullasterne fra Hitachi 
er spesielt utviklet for å oppfylle behovene 
til anleggsbransjen i Europa. ZW65-6, 
ZW75-6 og ZW95-6 tilbyr eksepsjonelle 
ytelsesnivåer som ikke går på bekostning 
av driftseffektiviteten – takket være det 
lave drivstofforbruket.

ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 takler et 
bredt spekter av arbeidsoppgaver og er 
svært allsidige, de tilbyr et komfortabelt 
arbeidsmiljø, og de setter en ny standard 
for pålitelighet.

10. ENESTÅENDE ALLSIDIGHET6. KJENT FOR PÅLITELIGHET 8. UTVIKLET FOR SLITESTYRKE
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14. OVERLEGEN TEKNOLOGI12. HØYESTE KVALITET



4

KREV 
PERFEKSJON
Utvalget av kompakte hjullastere fra 
Hitachi er utviklet og produsert ved hjelp 
av markedsledende teknologi, med vekt 
på miljøvennlighet og førersikkerhet. 
ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 har 
gjennomgått en kontinuerlig utvikling 
med sikte på eksepsjonell produktivitet 
og en lavest mulig total eiekostnad.

Eksepsjonell 
pålitelighet
Serviceintervall på 
500 timer.

Høy kvalitet
Bare de beste 
konstruksjonselementene 
og -materialene.

Stor allsidighet
Transporthøyde (på tilhenger) 
på maks. 4 meter.

Sikt hele veien rundt
Panoramautsikt i 360° fra 
førerhuset.

Utrolig slitestyrke
Kraftig og vridningssterk 
monobom.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Mindre 
vedlikehold
Ny Deutz-motor 
Steg V.

Lett å komme til
Motordeksel som er 
lett å åpne.

Bedre stabilitet
Selvstabiliserende 
styreleddkobling.

Miljøvennlig
Olje tappe ventil monteres som 
standardutstyr for å hindre oljesøl 
ved oljebytte.

Høy produktivitet
Høy tømmehastighet og 
optimal lastekraft.

Førsteklasses effektivitet 
og sikkerhet
Hydrauliske HK-festet.

Svært høy komfort
Ergonomiske spaker og 
enkel tilgang til førerhuset.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Minimal nedetid
Serviceintervall på 500 timer innebærer at 
Hitachis kompakte hjullastere kan arbeide 
pålitelig i lang tid mellom olje- og filterskift. 
Dette bidrar til minimal nedetid og høy 
tilgjengelighet.

Rask tilgang
Motordekselet er lett å åpne, og du får god 
tilgang til motorrommet, dieseltanken og 
drivstoffilteret. Dette sikrer at rutinemessig 
vedlikehold utføres raskt og enkelt, noe som 
sørger for pålitelig drift.

Effektiv kjøling
Større luftinntak sørger for mer effektiv 
kjøling og bedre drivstofføkonomi.

Enkelt vedlikehold
Hovedstrømbryter er nå standardutstyr. 
Dette bidrar til å unngå elektrisk støt ved 
vedlikeholdsarbeid og sparer batteristrøm 
under langtidslagring.

Optimal tilgang
Ventil for tapping av motorolje og 
hydraulikkolje er nå standardutstyr. Dette 
sparer tid under rutinemessig vedlikehold og 
gir bedre driftstilgjengelighet. Det forhindrer 
også oljesøl, noe som er bra for miljøet.

Hitachi Construction Machinery er verdenkjent for sin pålitelighet, noe som 
innebærer høy tilgjengelighet og ytelse, og den nye serien av kompakte 
hjullastere er ikke noe unntak. De arbeider svært effektivt, og de er enkle 
å vedlikeholde takket være problemfri tilgang til komponentene.

Motordeksel som er lett å åpne, gir rask 
tilgang.

Ikke noe annet utstyr 
fungerer like bra som 
Hitachi construction 
machinery
André Molenaar, eier, Molenaar Zand en Grond BV

KJENT FOR 
PÅLITELIGHET
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High Flow hydraulikk kan velges om påmontert 
utstyr krever det.

Hovedstrømbryter forenkler vedlikeholdet.
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Innvendig førte slanger og ledninger i 
monobommen beskytter viktige komponenter.

Monobom sikrer presisjon.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Hydraulisk HK-feste gjør det enkelt å sette 
på tilbehør.

Alle maskinene er utstyrt 

med en Deutz-motor 

Steg V, de har lave krav 

til vedlikehold og er 

eksepsjonelt driftssikre, 

med et serviceintervall 

på 500 timer.

UTVIKLET FOR 
SLITESTYRKE
Hitachis rykte som markedsledende innen slitesterke anleggsmaskiner holdes i 
hevd med den nye serien av kompakte hjullastere. De er utviklet og konstruert for 
å takle et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 er 
i tillegg svært slitesterke.

Stor kraft
Konstruksjonen til de nye kompakte 
hjullasterne er svært robuste. Monobommen 
er vridningssterk med stiv profil. Mindre 
vridninger på bommen resulterer i større 
presisjon under løft.

Førsteklasses stabilitet
Hitachis kompakte hjullastere har 
selvstabiliserende midtledd. Dette gir bedre 
stabilitet som resulterer i høyere slitestyrke 
og bedre kontroll.

Bedre beskyttelse
Slanger og ledninger er lagt inne i 
monobommen, og vitale komponenter er 
dermed bedre beskyttet. Dette ikke bare 
øker maskinens levetid, men gir også bedre 
sikkerhet og produktivitet på arbeidsplassen.

Reduserte kostnader
Slitestyrken økes ytterligere gjennom 
atskillelsen av tilkoblings- og dreiepunktene 
på hurtigkoblingen. Dette bidrar i sin tur til 
lavere vedlikeholdskostnader.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

ENESTÅENDE 
ALLSIDIGHET
De kompakte hjullasterne fra Hitachi sørger for jevn og effektiv drift på et 
bredt spekter av arbeidsplasser. Deres allsidighet styrkes av den kompakte 
konstruksjonen, brukervennligheten og den høye presisjonen.

Tilbehør festes trygt og enkelt ved hjelp 
av HK-festet.

Hjullasteren er lett 
å manøvrere og har 
presise og jevne 
bevegelser
Nazif Orakçi, maskinfører, Dolphin Metal Separation

Effektiv fleksibilitet
Det hydrauliske HK-festet muliggjør rask og 
enkel tilkobling av tilbehør. Dette øker også 
sikkerheten ved at det kreves mindre manuell 
inngripen, og også effektiviteten blir bedre. 
Den valgfrie High Flow hydraulikken anbefales 
for bruk med tilbehør som krever høyere 
flow, for eksempel børster og plenklippere.

Enkel transport
Hitachis kompakte hjullastere lar seg 
enkelt flytte mellom arbeidsplassene på 
en tilhenger. Maksimal transporthøyde er 
4 meter. Modellene ZW65-6 og ZW75-6 kan 
valgfritt utstyres med en kjørehastighet på 
30  km/t. Dette overholder lokalt regelverk 
og øker allsidigheten ytterligere.

Bedre sikt
Førerne får bedre sikt til pallegaffelen, noe 
som muliggjør bedre presisjon og allsidighet. 
Dette har også positiv effekt på sikkerheten.

Høy produktivitet
Med sin store lastehøyde kan de kompakte 
hjullasterne fra Hitachi tilby høy produktivitet 
innenfor et bredt spekter av jobber innenfor 
f.eks anleggsarbeid, gjenvinning og jordbruk.

Bedre kontroll
Tilleggsutstyret Hdrive muliggjør manuell 
justering av motorturtallet ved hjelp av en 
bryter. Denne kan brukes i kombinasjon med 
for eksempel en børste eller klippeaggregat. 
Den gir bedre presisjon og nøyaktighet og 
øker maskinens allsidighet ytterligere.

Større allsidighet
Med flere dekkalternativer enn noen gang 
før, er Hitachis kompakte hjullastere velegnet 
for alle slags arbeidsmiljøer.
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Tilleggsutstyret Hdrive gir bedre presisjon 
og nøyaktighet.

Lastehøyden egner seg for mange ulike 
industriløsninger.
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Sikt hele veien rundt øker sikkerheten.Sikker og enkel tilgang til førerhuset.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Hitachi ZW65-6, ZW75-6 

og ZW95-6 produseres 

i Tyskland og er utviklet 

spesielt for det europeiske 

markedet.

HØYESTE KVALITET

Hver nye kompakte hjullaster testes grundig for å sikre at den overholder de 
høyeste standardene for ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Serien er utviklet ved 
hjelp av slitesterke komponenter og kvalitet og gir førerne et brukervennlig og 
komfortabelt miljø.

Brukervennlige spaker gjør det bekvemt 
for føreren (flerfunksjonsspak som opsjon). 

Enkel tilgang
Døren åpnes 180° og har et ekstra håndtak 
som gjør det enklere for føreren å komme 
inn i førerhuset.

Utmerket sikt
Panoramautsikten i det romslige førerhuset 
på 360° bidrar både til komfort, sikkerhet og 
produktivitet.

Lengre levetid
Lageret på monobommen er av høyeste 
kvalitet. Dette bidrar til økt ytelse og øker 
komponentenes levetid.

Forbedret komfort
Spakene er ergonomisk utformet med sikte 
på bedre komfort og økt produktivitet. 
Opsjoner i form av et avansert lydanlegg, et 
ekstra komfortabelt sete og oppbevaringsrom 
bidrar til det perfekte arbeidsmiljø.

Brukervennlig betjening
Den brukervennlige joysticken er utstyrt 
med en hastighetsvelger for rask og sakte 
betjening, en hurtigkoblingskontroll og 
knapper for 100  % differensialsperre på 
begge aksler. Den elektrohydraulisk styrte 
joysticken har integrert hydraulikk som gjør 
den lett å betjene.

Tyveribeskyttelse
Den valgfrie startsperrenøkkelen gir bedre  
beskyttelse mot tyveri.



14

ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Toppmoderne 
teknologi er selve 
hjertet i våre 
kompakte hjullastere
Martin Vissers, produktspesialist innen kompakte hjullastere, 
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

OVERLEGEN 
TEKNOLOGI
Den avanserte teknologien i ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 er utviklet for 
å oppfylle de stadig nye kravene i anleggsbransjen. Hver enkelt komponent 
er produsert med sikte på førsteklasses ytelse og enkel betjening.

Overholder de nyeste 
bestemmelsene
Den nye Steg V Deutz-motoren har et system 
for eksosresirkulering (EGR), common rail-
teknologi og dieseloksideringskatalysator 
(DOC). Denne avanserte teknologien bidrar 
til å redusere vedlikeholdsbehovet og behovet 
for regenereringssykluser.

Sparer penger
Den nye toppmoderne drivlinjen gir maksimal 
drivkraft og større servicevennlighet. Dette 
reduserer også nedetiden og driftskostnadene.

Optimal ytelse
De kompakte hjullasterne fra Hitachi er utstyrt 
med en multifunksjonsskjerm som viser 
nyttig informasjon og statusoppdateringer 
raskt og enkelt. Dette forenkler vedlikeholdet 
og sikrer optimal ytelse.

Økt produktivitet
Effektiv Z-kinematikk sørger for høyere 
tømmehastighet og optimal lastekraft. 
Avansert teknologi av denne typen øker 
ytelsen og produktiviteten.

Vedlikeholdsbehovet reduseres med 
den nye motoren.
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Multifunksjonsskjermen i førerhuset er lett 
å lese.

Effektiv Z-kinematikk øker produktiviteten.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

VI REDUSERER DE 
TOTALE KOSTNADENE
Hitachi har etablert ettermarkedprogrammet Support Chain for å gi 
deg optimal effektivitet, minimal nedetid, reduserte driftskostnader 
og høy annenhåndsverdi.

Vi er svært fornøyd med 
kvaliteten og de lave 
kostnadene til Hitachi-
hjullasteren
Phil Meuser-Schaede, eier, Trasswerke Meurin

Global e-Service
Hitachi har utviklet to systemer for ekstern 
oppfølging som en del av Global e-Service-
onlineapplikasjonen. Owner's Site og 
ConSite er integrerte deler av hjullasteren 
og sender driftsdata daglig via GPRS eller 
satellitt til www.globaleservice.com. Dette 
gir umiddelbar tilgang til Owner's Site med 
viktig informasjon om maskinparken.

Informasjon om forholdet mellom 
driftstimer og tomgangstimer bidrar til 
økt effektivitet. Effektiv administrering av 
vedlikeholdsprogrammer sørger for bedre 
tilgjengelighet. Også driftskostnadene 
kan administreres, gjennom en analyse 

av drivstofforbruket. Plasseringen og 
bevegelsene til hver enkelt maskin fremgår 
tydelig og forenkler planleggingen.

En automatisk servicerapportfunksjon – 
ConSite – sender hver måned en 
e-postmelding med en oppsummering av 
informasjonen fra Global e-Service for hver 
enkelt maskin. Denne omfatter: driftstimer 
og drivstofforbruk per dag, statistikk om 
driftsmodusforhold, drivstofforbruk og 
utnyttelse samt informasjon om CO2 

-utslipp.

Teknisk støtte
Alle Hitachis serviceteknikere får full 
teknisk opplæring fra HCME i Amsterdam. 
Disse øktene gir tilgang til den samme 
tekniske kunnskapen som er tilgjengelig 
hos Hitachis kvalitetssikringsavdelinger og 
utviklingssentre. Teknikerne kombinerer 
denne globalt baserte ekspertisen med 
kundens lokale språk og kultur med sikte 
på en best mulig ettermarkedsstøtte.

Utvidet garanti og 
servicekontrakter
Alle nye kompakte hjullastere fra Hitachi er 
dekket av full garanti fra produsenten. Som 
en ekstra beskyttelse – hvis arbeidsforholdene 



17

Global e-Service Teknisk støtte Hitachi-deler

er krevende, eller for å minimalisere 
reparasjonskostnadene – tilbyr Hitachi-
forhandlerne en unik utvidet garanti kalt 
HELP (Hitachi Extended Life Program) og 
omfattende serviceavtaler. Dette kan bidra til 
bedre ytelse for hver enkelt maskin, redusere 
nedetiden og gi høyere annenhåndsverdi.

Deler
Hitachi tilbyr et stort utvalg av og god tilgang 
på deler fra det 53  000 m2 store HCME 
European Parts Depot i Nederland.

•  Hitachi Genuine Parts: gjør at maskinene 
holdes i drift lenger, med lavere drifts- og 
vedlikeholdskostnader.

•  Hitachi Select Parts og 2Genuine Parts: er 
tilpasset eldre maskiner, koster mindre, er 
av dokumentert kvalitet og leveres med 
garanti fra produsenten.

•  Performance Parts: produsert med tanke 
på svært krevende forhold, utviklet for større 
slitestyrke, bedre ytelse og lengre levetid.

•  Fabrikk-overhalte komponenter: tilbyr 
en økonomisk levedyktig løsning og er 
det beste alternativet når forebyggende 
utskifting er nødvendig.

Uansett hva du velger, kan du være sikker 
på at du får den velkjente kvaliteten som 
kjennetegner Hitachi Construction Machinery.
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Minigravemaskiner Zaxis-gravemaskiner Hjullastere
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Hitachi Construction Machinery

Hitachi Construction Machinery Co.,  Ltd. 
(HCM) ble grunnlagt i 1970 som et 
datterselskap av Hitachi, Ltd. og er 
blitt en av verdens største leverandører 
av anleggsutstyr. HCM har vært et 
foregangsselskap i produksjonen av 
hydrauliske gravemaskiner, men produserer 
også hjullastere, stive dumpere, beltedrevne 
kraner og spesialmaskiner for moderne 
anlegg verden rundt.

Med sin avanserte teknologi har maskinene 
fra Hitachi Construction Machinery rykte 
på seg for å oppfylle de høyest tenkelige 

kvalitetskrav. De egner seg for et bredt 
spekter av næringer og er alltid å finne 
travelt opptatt verden rundt – med å lage 
infrastruktur for en trygg og komfortabel 
livsstil, utvikling av naturressurser og som 
støtte for hjelpeaksjoner etter katastrofer.

Hitachis hjullastere er viden kjent for å være 
pålitelige, slitesterke og allsidige – i stand til 
å levere produktivitet på høyeste nivå under 
de mest krevende forhold. De er designet for 
å gi eiere redusert total kostnad, og førere 
det ypperste innen komfort og sikkerhet.

INSPIRERT AV EN 
BEDRE FREMTID
Hitachi Ltd. ble etablert i 1910 og ble bygget på en grunnleggende filosofi om å gi 
et positivt samfunnsbidrag gjennom teknologi. Dette er fremdeles inspirasjonen bak 
Hitachi-konsernets pålitelige løsninger som møter dagens utfordringer og hjelper til 
å skape en bedre verden.

Hitachi, Ltd. er i dag et av verdens største selskaper og har et enormt utvalg av 
nyskapende produkter og tjenester. Disse er laget for å utfordre konvensjonene, 
gi samfunnet bedre infrastruktur og bidra til et bærekraftig samfunn.

Dumpere

Vi utvikler 
anleggsmaskiner 
som bidrar til å 
skape velstående 
og bekvemme 
samfunn
Kotaro Hirano, president i HCM
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SPESIFIKASJONER
ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Driftsvekt 4710 kg 5050 kg 5410 kg

Motoreffekt 50 kW (68 hk) 50 kW (68 hk) 55,4 kW (75 hk)

Skuffe-
kapasitet

0,70–1,20 m³ 0,85–1,50 m³ 1,00–1,60 m³

•  Monobom med hydraulisk 
hurtigkobling

•  Effektiv Z-kinematikk
•  Selvstabiliserende konsept
•  Panoramaførerhus med avtakbart tak
•  DPF

•  Effektstyrt hydrostatisk drift med 
høy ytelse

•  Planetaksler med manuelt betjent 
100 % differensialsperre på for- 
og bakaksel

•  Rykkfri joystickbetjening
•  Stort utvalg tilbehør

Motor ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Modell Deutz

Type Støysvak vannkjølt 2,9 L4 turbo

Nettoeffekt 2300 o/min

iht. ISO 14396 68 hk / 50 kW 68 hk / 50 kW 75 hk / 55,4 kW

Maks. dreiemoment ved 1600 o/min

iht. ISO 14396 235 Nm 235 Nm 260 Nm

Luftinntaksfilter Tørt luftfilter med to nivåer og sikkerhetspatron

Elektrisk system

Driftsspenning 12 volt

Batterikapasitet 100 Ah

Dynamokapasitet 95 A

Drivverk ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Aksler Serieproduserte planetaksler

Differensialsperre Manuelt betjent differensialsperre med 100 % låsing 
på begge aksler

Dekkdimensjon
Opsjon

12.5-18 
365/70 R18

12.5-18 
405/70 R18

365/70 R18 
405/70 R18

Hastigheter: veigir 
Feltgir

0–20 km/t 
0–7 km/t

Pendlingsvinkel +/-11˚

Bremser ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Servicebremser Hydrostatisk inching-brems, virker på alle fire hjul. 
Hydraulisk betjente skivebremser på forakselen, 

virker på alle fire hjul

Parkeringsbrems Mekanisk aktivert parkeringsbrems, virker på alle 
fire hjul, med deaktivering av drivverket

Styring ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Hydrostatisk leddstyring

Maks. styrevinkel 2 x 40°

Svingradius over bakre del RK = 3700 mm

Hydraulikksystem ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Enkeltkretshydraulikk med sentral tannhjulspumpe

Maks. effekt ved 2300 o/min, 62 L/min og 250 bar

Flytposisjon for løftesylindere

2 løftesylindere 70 ø 80 ø

1 tiltesylinder 90 ø 100 ø

Påfyllingskapasiteter ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Motor med filtre ca. 8,0 L

Drivstofftank ca. 87,0 L

Foraksel totalt ca. 5,9 L

Bakaksel totalt ca. 6,8 L

Hydraulikksystem inkl. 
tank ca.

60 L

Ytelsesdata ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Skuffeposisjon Tilbakerullingsvinkel 47 % tømmevinkel topp maks. 
45 %

Løftekraft på bakkenivå 3500 daN 4300 daN 4300 daN

Brytekraft 3500 daN 4200 daN 4000 daN

Skyvkraft 3800 daN 3800 daN 4100 daN

Tippelast1

Standardskuffe, rett maskin 3220 kg 3700 kg 4100 kg

Standardskuffe, full sving 2900 kg 3300 kg 3680 kg

Nyttelast maskin2 Plan bakke

På gafler, foran 2100 kg 2350 kg 2610 kg

På gafler, full sving 1900 kg 2100 kg 2350 kg

1 TIPPELAST IHT. ISO 14397 2 NYTTELAST IHT. EN 474-3

Utslipp ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Motor i samsvar med EU 97/68 Stage V

Støyutslipp

Lydeffektnivå (LWA)1 99 dB(A)

Lydtrykknivå (LpA)2 75 dB(A)

Vibrasjoner

Vibrasjoner totalverdi3 < 2,5 m/s²

Effektivt vibrasjonsnivå4 < 0,5 m/s²

1 Iht. 2000/14/EF 2 Iht. ISO 6396
3 Iht. ISO/TR 25398 4 Iht. ISO/TR 25398
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Skuffer
Standard 0,7 m³ 4 x 1 (0,65 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1550 1625

GG 735 595

H1 2470 2470

H4 340 340

H14 420 420

HH1 90 105

HH4 3275 3275

HH5 4150

HH6 2475 2375

HH7 3010

HH10 3030 3010

JJ 2780 2770

L2 2030 2030

LL2 5285 5475

LL3 Z 780 880

W1 1600 1600

W3 1315 1315

WW1 1600 1600

HØYTLØFTING

Skuffer
Standard 0,7 m³ 4 x 1 (0,65 m³)

Tetthet 1,4 t/m³

HH6 2785 2685

Gafler Lastekrok
AA3 19˚

BB 1085

CC 1315

DD 410

FF 2850

GG 1385

HH 4510

HH1 100

HH9 3050

LL2 5730 6385

YY 1240

ZW65-6 – dimensjoner
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ZW75-6 – dimensjoner Skuffer
Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1590 1625

GG 760 595

H1 2470 2470

H4 340 340

H14 420 420

HH1 90 105

HH4 3275 3275

HH5 4150

HH6 2475 2375

HH7 3010

HH10 3030 3010

JJ 2780 2770

L2 2030 2030

LL2 5285 5475

LL3 Z 780 880

W1 1750 1750

W3 1405 1405

WW1 1850 1950

HØYTLØFTING

Skuffer
Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

Tetthet 1,4 t/m³

HH6 2785 2685

Gafler Lastekrok

AA3 19˚

BB 1085

CC 1315

DD 410

FF 2850

GG 1385

HH 4510

HH1 100

HH9 3050

LL2 5730 6385

YY 1240
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ZW95-6 – dimensjoner Skuffer
Standard 1,00 m³ 4 x 1 (0,95 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1650 1785

GG 700 515

H1 2440 2440

H4 325 325

H14 415 415

HH1 100 140

HH4 3270 3270

HH5 4250

HH6 2400 2280

HH7 2980

HH10 3015 2980

JJ 2780 2770

L2 2030 2030

LL2 5350 5595

LL3 Z 850 1030

W1 1750 1750

W3 1405 1405

WW1 1850 1950

HØYTLØFTING

Skuffer
Standard 1,0 m³ 4 x 1 (0,95 m³)

Tetthet 1,4 t/m³

HH6 2710 2590

Gafler Lastekrok

AA3 19˚

BB 1100

CC 1365

DD 435

FF 2865

GG 1355

HH 4510

HH1 95

HH9 3065

LL2 5730 6385

YY 1240
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UTSTYR
Standardfunksjoner ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Primær proporsjonal hjelpekrets for hurtigkobling • • •
12 V-kontakt • • •
Jakkekrok • • •
Komfortabelt panoramaførerhus med ROPS og 
avtakbart tak • • •
DPF-filter • • •
Førerdøren åpnes opptil 180° • • •
Ergonomisk joystickbetjening • • •
Feste- og løftepunkter • • •
Spyleenhet foran og bak • • •
Varme- og ventilasjonssystem med 
resirkuleringsfunksjon • • •
Oppvarmet bakvindu • • •
Hydraulisk merkekompatibel hurtigkobling 
med elektrisk sikkerhetsinnretning • • •
Interiørlys • • •
Intuitivt, modulært kontrollpanel med 
kjørecomputer som overvåker maskinen • • •
Førersete med flerveisjustering • • •
Hovedstrømbryter • • •
Oljeserviceventil • • •
Frontrutevisker av parallelltype • • •
Høyre sidevindu åpnes opptil 180° – kan låses i 
to posisjoner • • •
Bakrutevisker • • •
Sikkerhetsbelte • • •
Enkeltnøkkelsystem • • •
Helstøpt gulvmatte forenkler rengjøringen • • •
Rattstammen har justerbar skråstilling • • •
Oppbevaringsrom i førerhuset • • •
Solskjerm • • •
Sotede vinduer • • •
Sotet takvindu • • •
Slepekobling • • •
To kjørelys • • •
To innfellbare utvendige speil • • •

Tilleggsutstyr ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

30 km/t-versjon

Akustisk ryggesignal

Førersete med luftfjæring

Et bredt utvalg av tilbehør

Varselblinklys

Beskyttelsesdeksel til skuffe, kompatibelt med 
krav til trafikksikkerhet

Syklonfilter

Motor 55 kW (75 hk)

FOPS-gitter til førerhustaket

Hanskerom med lokk

HDRIVE (håndgass + inching-modus på pedal)

High Flow hydraulikk 77 L/min

Hydraulikkslanger til primær hjelpekrets

Innvendig speil

Startsperre

LED-lys (foran og bak)

Permanent funksjon for hjelpehydraulikk

Pilotkontrollspak med integrert primær 
hjelpekrets-funksjon

Trykkfri returledning

Radio (med eller uten DAB+)

Lastdemper

Sikkerhetsventiler (HRV)

To arbeidslys bak

Ulike typer dekk

Trykket i Europa

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet 
land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik 
at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) 
og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller 
brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt 
Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og 
bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.  
Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og 
alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner.  
Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.

Hitachi Construction Machinery
www.hitachicm.eu

NASTA AS 
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK 
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik 
T: +47 33 13 26 00 
F: +47 33 11 45 52 
www.nasta.no


