
HYUNDAI-CE.EU

MOVING YOU FURTHER

HJULGRAVER

HW170A CR
Driftsvekt: 18820 kg  

Motoreffekt: 129 kW (173 HP) / 2200 rpm 
Skuffekapasitet: 0.70 m³ - 1.05 m³ 



NÅ HØYT!

Ta prestasjonene dine til neste nivå!

Hyundai Construction Equipment har hevet standarden igjen med en ny serie 
hjulgravere som gir deg forspranget i en rekke applikasjoner på vei og terreng. 
Maskinene våre i A-serien overholder EUs utslippsbestemmelser i trinn V, samtidig 
som de leverer høyere ytelse, bedre drivstoffeffektivitet, overlegen kjørehastighet 
på veien, en forbedret hytte og ekstra sikkerhetsfunksjoner.

Med en ny, kompakt bakre design og forbedret kontrollerbarhet, er den allsidige HW170A CR din 
beste partner for byggeplasser i indre byer og veibygging i trange og trange rom. Den kombinerer 
produktivitet og allsidighet med sikkerhet. Bygget for grøfting, graving, rørlegging, boring, skjæring, 
løfting eller forberedelse av grunnen. Sikt mot høyere effektivitet og enestående resultater. 
Sammen kan vi flytte fjell!
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Tier4 Final (2014)

EU Stage V (2019)

Near Zero Emission

Høyytelses Stage V-motor
Den nye Cummins B4.5-motoren 
leverer mer kraft og ytelse med et 
maksimalt dreiemoment på 780 
Nm som setter en ny 
industristandard. Som alle 
maskiner i A-serien har HW170A 
CR vårt alt-i-ett 
etterbehandlingssystem for eksos 
som reduserer utslipp og bidrar til 
å sikre samsvar med europeiske 
trinn V-krav, verdens strengeste 
utslippsregulering.

Proporsjonal ekstrahydraulikk 
Produktiviteten økes ytterligere 
med et proporsjonalt 
tilleggshydraulikksystem. En 
proporsjonal enkelt- eller 
dobbeltvirkende krets er 
installert som standard, noe som 
muliggjør jevn, presis kontroll av 
tilbehør.

Produktivitet og effektivitet 

GÅ FOR OVERLEGEN 
YTELSE
… med uanstrengt effekt.

Fra den oppgraderte, miljøvennlige motoren, til den nøye utvalgte kontrollteknologien, 
hjelper HW170A CR hjulgraveren førere med å oppnå nye høyder av produktivitet. Den 
lastfølende hydraulikken og systemene for variabel kraftkontroll skreddersyr maskinens ytelse 
for vidt forskjellige behov og arbeidsforhold. Den kompakte bakre designen øker allsidigheten 
og gir sjelefred for operatørene.

Eco-måler
Denne funksjonen hjelper operatører 

med å redusere utslipp og 
driftskostnader ved å kontinuerlig 
overvåke effektiviteten. Den viser 

motorens arbeidsbelastning og 
drivstoffbesparende status mens 

maskinen jobber.  

7-11%
DRIVSTOFFBESPARELSE
avhengig av arbeidsoperasjon

Den bakre kompakte 
radiusen gjør 

HW170A CR til den 
ideelle maskinen for 

trange 
arbeidsmiljøer.

Hekkradius
1830 mm

NEW

En ekte kompakt radius for forbedret manøvrerbarhet
Den ultrakorte bakre svingeradiusen gjør at HW170A CR kan 
jobbe på trange byggeplasser med mennesker eller kjøretøy 

som fortsatt kan passere. Operatøren kan svinge overvognen  
vel vitende om at han ikke vil treffe noen hindring.

Lastfølende hydraulikk 
Lastfølende hydraulikk gir mulighet 
for multifunksjonell drift og presise 
maskinbevegelser. Kontrollen er jevn 
og forutsigbar, selv med en krevende 
arbeidsmengde. Ved å levere kraft 
nøyaktig når det trengs, bidrar 
systemet også til 
drivstoffbesparelser.

Hydrostatisk 4-hjulsdrift
Det 4-hjuls hydrostatiske 
drivsystemet sikrer en jevn 
kjøreopplevelse,
selv under tøffe forhold.

NEW

NEW

Automatisk tomgangsfunksjon
Funksjonen for automatisk tomgang 
sparer drivstoff, reduserer støy og 
reduserer eksosutslippene ved 
automatisk å sette motoren på 
tomgang når gravemaskinen er inaktiv. 
Dette reduserer drivstofforbruket uten å 
påvirke produktiviteten. 

Avansert eksos etterbehandling   
Vår alt-i-ett eksos 
etterbehandlingsmodul kombinerer en 
DOC, SCR og DPF i en enhet. EGR-fri 
og med automatisk DPF-regenerering, 
er dette forenklede systemet mer 
robust og krever mindre vedlikehold. Å 
fjerne behovet for EGR har også gjort 
det mulig for oss å forbedre 
produktiviteten gjennom bedre 
drivstofføkonomi og lengre 
serviceintervaller.

NEW

HYUNDAI HW170A CR HJULGRAVER HW170A CR   5



2D grading

3D grading

Utskiftbart skjær og stabilisatorer   
"Plug and play" foran og bak 
stabilisatorer muliggjør uavhengig 
og skreddersydd støtte i henhold til 
arbeidsmiljøet. Skjæret er også fullt 
utskiftbart for økt allsidighet.

Klargjort for tilhengerfeste
HW170A CR kan enkelt utstyres for 
tillegg av tilhengerfeste, noe som gir 
deg muligheten til å transportere alt 
nødvendig verktøy og maskineri til 
arbeidsplassen i en tur. 
Forberedelsessettet inkluderer 
elektriske og hydrauliske koblinger 
for baklys og bremsesystemer.

Elektronisk styrt reversibel vifte 
Den reversible viften er elektronisk 
styrt for å gi automatisk 
motorkjøling. En forbedret 
selvrensende viftemodus eliminerer 
effektivt støv og rusk, og beskytter 
ytelse og produktivitet.

Tiltrotator
En fabrikkmontert Engcon tiltrotator 
er tilgjengelig som ekstrautstyr, som 
øker effektiviteten og lønnsomheten 
gjennom forbedret kontroll med 
lavere drivstofforbruk.

2D and 3D grading
Din HW170A CR hjulgraver kan 
leveres med fabrikkforberedte 2D- 
eller 3D-klare maskinkontroll- eller 
maskingraderingssystemer. Dette 
gir deg fleksibiliteten til å jobbe med 
et bredere spekter av jobber

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

TILVALG

TILVALG

TILVALG

TILVALG

Produktivitet og effektivitet

GÅ FOR MAKSIMAL 
AVKASTNING PÅ DIN 
INVESTERING
...med fleksibiliteten til å takle enhver jobb.
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Chrome Coated Pins

Dimple bush Polymer Shim

Slitesterk kjølemodul
HW170A CR er utstyrt med en ny 
kjølemodul av stablet type som er 

enkel å rengjøre med en 
hydraulisk drevet reversibel vifte. I 
tillegg til å forbedre holdbarheten, 

optimaliserer den drivstofføkonomi 
og støyreduksjon.

Sentralisert     smøresystem
Et sentralisert automatisk 

smøresystem kan installeres 
som ekstrautstyr. Dette optimerer 

daglig vedlikehold for å forlenge 
levetiden til alle maskinkoblinger

Høykvalitets (høytrykk) slanger
Høykvalitetsslanger med 

enestående motstand mot varme og 
trykk gir maksimal holdbarhet med 

lite vedlikehold, selv under 
krevende forhold.

Forsterkede pins, foringer og polymershims 
De forsterkede pinnene, foringene og 
polymershimsene er designet for en forlenget 
levetid med mindre vedlikehold, noe som 
reduserer de totale eierkostnadene.

Forsterket øvre og nedre rammestruktur
Bygget for uslåelig styrke og robusthet, tilbyr 

HW170A CR solid ytelse over lang levetid. De øvre 
og nedre rammekonstruksjonene er forsterket for høy 
arbeidsbelastning, mens festene er grundig testet for 

de tøffeste forhold.

Holdbarhet

SIKT MOT MER OPPETID 
OG KJØREGLEDE 
… med robust konstruksjon og pålitelige komponenter.

Hyundai har alltid vært drevet av målet om å tilby holdbare maskiner som gir den ultimate 
langsiktige eieropplevelsen for våre kunder. I tillegg til å forbedre motorens pålitelighet og 
forenkle eksosetterbehandlingssystemet, har vi forsterket og optimalisert en rekke andre 
komponenter for å forlenge levetiden til våre
A-serien hjulgravere. Vårt endelige mål er å minimere nedetid og reparasjoner

slik at du kan holde tidsplanen, unngå uventede kostnader og sikre fortjenesten.

Chrome coated pins

Dimple bushing Polymer shimsOPTION
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3-veis justerbar rattstamme 
Rattstammen er ergonomisk 
plassert og justerbar slik at 
hver operatør kan jobbe mer 
komfortabelt og produktivt.

Deluxe sete
Det luftfjærede setet er 
ergonomisk utformet og 
oppvarmet, noe som hjelper 
førere til å jobbe lenger uten 
tretthet i all slags vær og årstider.

Bred berøringsskjerm
Den 8-tommers berøringsskjermen 
er en av de største på markedet og 
har WiFi-tilkobling, slik at 
operatører kan dra nytte av smarte 
teknologier mens de jobber.

Ekstra joystick og pedalkontroll   
En 2-veis proporsjonal 
hjelpejoystick
og pedalkontroll muliggjør 
uanstrengt betjening for å minimere 
førertrøtthet.

Arbeidsmoduser
Føreren kan velge mellom 

tre forskjellige 
arbeidsmoduser – Park, 

Work og Travel – for praktisk 
automatisk kontroll av en 

rekke funksjoner.

Førerkomfort

GÅ FOR MER KOMFORT OG 
BEKVEMMELIGHET 
…med romslig kabin og forbedret ergonomi.

Det er lettere å være produktiv når arbeidsplassen din er komfortabel og godt designet.
Det er derfor vi plasserte operatørene midt i HW170A CR-kabindesignen.
Den har et justerbart sete av høy kvalitet og en ergonomisk layout
med kontroller innenfor  komfortabel rekkevidde. Mange funksjoner har vært
lagt til for å øke bekvemmeligheten, redusere tretthet og fremme effektiviteten.

NEWNEWOPTION

FNR og Ram Lock Bryter på joystick
  Forover/bakover-bryteren er plassert 

rett ved operatørens fingertupp. 
Aksellåsen på forakslingen kan også 

aktiveres fra joysticken, noe som 
forbedrer bekvemmeligheten og 

produktiviteten ved krevende jobber.

Joystick styring
HW170A CR har høyre joystick-
styring for rask, enkel manøvrering 
og økt produktivitet.

Full klimakontroll
Det effektive klimaanlegget er 
forbedret med full klimakontroll 
for rask oppvarming, kjøling og 
avriming.

Jog dial module
For ekstra bekvemmelighet gir en 

integrert jog dial-modul enkel kontroll 
over klimaanlegget og 

instrumentpanelnavigasjonen.

NEWOPTION
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OPTIONOPTIONOPTION

Power boost funksjon
Power boost-funksjonen øker 
automatisk avlastningstrykket 
for det ekstra trykket når du 
trenger det.

Svinglåssystem
Svinglås deaktiverer baksvingen 
for å øke sikkerheten ved behov. 

Dette er spesielt nyttig under 
veikjøring, når du arbeider ved 

siden av veier og jernbaner, eller i 
nærheten av bygninger og andre 

hindringer.

Finjustering av sving   
Fin svingkontroll muliggjør jevn 
bevegelse i begynnelsen og slutten av 
svingoperasjoner. Dette forbedrer 
presisjonen i et bredt spekter av 
bruksområder og reduserer søl fra 
skuffen.

Førerkomfort

GÅ FOR ENKEL OG 
EFFEKTIV BETJENING

…. med de riktige teknologiene for å hjelpe deg.
Cruisekontroll og fartsbegrenser, 

krypehastighetsdrift
HW170A CR er utstyrt med 

cruisekontroll og 
hastighetsbegrensersystemer, som lar 

førere slappe av mens de 
opprettholder en jevn hastighet over 

lengre avstander. Når krypehastighet 
er aktivert, vil gravemaskinen kjøre 
med en maksimal hastighet på 3,5 

km/t. Dette gir føreren bedre kontroll 
og høyere dreiemoment med minimal 

innsats. 

NEWOPTION

Avansert lydsystem
Lydanlegget inkluderer en radiospiller, USB-basert MP3-spiller og 
Bluetooth for håndfri samtale. Det smarte displayet på 
kabinmonitoren speiler mobiltelefonfunksjoner, og holder 
operatørene underholdt og tilkoblet hele dagen.

Bomflytfunksjon
Den flytende bominnstillingen tillater 
bommen å bevege seg fritt opp og 
ned under sin egen vekt. Dette 
muliggjør uanstrengt avretting av 
flater.

Ride control
Et kjørekontrollsystem er tilgjengelig 
som ekstrautstyr. Dette reduserer 
gynging av gravemaskinkroppen, 
sikrer jevn kjøring i all slags terreng 
og reduserer søl fra skuffen.

Ride control 
activated

Flytkontroll for utstyr 
Det lastfølende hydrauliske systemet 
gir overlegen ytelse for flytdeling, noe 
som resulterer i optimal 
multifunksjonell drift med utmerket 
kontrollerbarhet. Maskinminnet har 
plass til 20 redskaper (10 brytertyper 
og 10 knusetyper) for å passe til et 
bredt spekter av bruksområder og 
miljøer.
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Sikkerhet

GÅ FOR HØYEST 
MULIG BESKYTTELSE 
FOR ARBEIDERE
… uten å gå på kompromiss med effektiviteten

Hyundais tilnærming til sikkerhet går langt utover bare å oppfylle regulatoriske standarder.
Vi prioriterer sikkerhet i alle aspekter av maskinene våre, og samarbeider med kundene 
våre for å fortsette å forbedre beskyttelsen for operatører, medarbeidere, 
forbipasserende, omkringliggende bygninger og selvfølgelig selve maskinene. Dette 
inkluderer robuste, beskyttende maskinstrukturer, en hyttedesign som gir en klar oversikt 
over maskinens omgivelser og en rekke tilleggsfunksjoner og teknologier som øker 
sjelefreden på og utenfor arbeidsplassen.

Sikkerhetsventiler på alle 
sylindre Som standard er 
sikkerhetsventiler integrert på 
bom-, arm-, blad- og ramlås 
hydraulikksylindrene.

LED lys
Alle arbeidslysene er LED-
type for bedre synlighet under 
arbeid og reise.

Sikkerhetsglass
Sikkerhetsglass har blitt brukt 
til alle vinduer, inkludert et 
frontvindu i laminert glass for 
ekstra beskyttelse.

Hytteopphengsfeste 
Integrerte lyddemperblokker 
minimerer støy og vibrasjoner 
inne i kupeen, reduserer 
tretthet og tillater sikrere og 
morsommere drift.

Forbedret adkomst til hytten
Trinnene til kabinen har blitt 
redesignet for sikker og 
praktisk inngang.

NEW

NY
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ROPS / FOPS sertifisert hytte
For å beskytte arbeiderne er kabinstrukturen forsterket med integrert 

sveiset stål med lav spenning og høy styrke. Den er sertifisert i 
henhold til ISO 12117-2 (ROPS - Roll-over Protective Structures) og 

ISO 10262 Level 2 (FOPS - Falling Object Protective Structures) 
sikkerhetsstandarder.

Kort svingradius
Den korte svingeradiusen gir 

føreren ekstra trygghet og 
forbedrer sikkerheten for 

kollegaer og forbipasserende: 
mens du arbeider på ett 
kjørefelt på en vei, kan 

maskinen svinge uten å 
forstyrre trafikken i det andre 

kjørefeltet.

Sikkerhetslåsespake 
Den automatiske 

sikkerhetslåsen forhindrer 
utilsiktet tenning og tilfeldig 

maskinbevegelse. Når 
sikkerhetsspaken er låst opp, 

kan ikke motoren startes og 
systemet vil ikke koble seg inn, 

selv om joysticken trykkes inn 
ved et uhell.

Nødstyring
Hvis hydraulikkforsyningen 
skulle svikte, aktiveres manuell 
styring automatisk. 

Advanced Around View Monitoring 
(AAVM)
Hyundais AAVM-kamerasystem kan 
installeres som tilleggsutstyr, og gir 
føreren en 360° oversikt over det 
umiddelbare arbeidsmiljøet, inkludert 
bakspeil og sidespeil og 
fugleperspektiv. Den integrerer også 
Intelligent Moving Object Detection 
(IMOD) teknologi som registrerer og 
advarer fører når personer eller 
gjenstander kommer innenfor fem 
meter fra maskinen.

Aksler og fendere
HW170A CR har blitt utstyrt med en 
kraftig aksel for høyere holdbarhet 
og for å forbedre stabiliteten under 
forskjellige forhold og 
materialhåndteringsapplikasjoner. 
Solide fendere som dekker hjulet 
selv når du styrer, er lagt til for å 
beskytte dekkene mot flyvende rusk 
under kjøring.

Ny design av øvre struktur
Den øvre strukturen har blitt 
redesignet
å forbedre tilgangen for vedlikehold.

Sikkerhet

NY

OPTION

OPTION
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Servicevennlighet og tilkobling

GÅ FOR MAKSIMAL 
OPPETID OG 
EFFEKTIV SERVICE
… med intelligent maskinadministrasjon og enkel tilgang.

Våre hjulgravere i A-serien er konstruert med tanke på rask, lite anstrengende service. Hver 
komponent og deres materialer har blitt optimalisert for å sikre en lang, problemfri levetid. 
Hyundais innovative Hi MATE telematikksystem muliggjør full overvåking av maskinaktivitet 
og ytelse. Maksimal tilkobling er integrert for å hjelpe eiere med å skape en smart 
byggeplass og beskytte lønnsomheten etter hvert som virksomheten vokser.

Drivstoffpåfyllingspumpe
En integrert 

drivstoffpåfyllingspumpe 
med autostopp gjør det 

raskt og enkelt å fylle 
drivstoff.

Flåtestyring (app)
Hyundais nye Mobile Fleet-
app gir all informasjonen du 
trenger for å drive flåten din 
effektivt og økonomisk. 
Basert på telematikk, bruker 
denne avanserte løsningen 
enkel grafikk og 
nøkkelytelsesdata for smart 
flåtestyring.

Øk effektiviteten og 
ytelsen 
For maksimal bekvemmelighet og 
sikkerhet har HW170A CR Hyundais 
eksklusive Hi MATE eksterne 
flåtestyringssystem, som bruker mobil 
datateknologi for å gi det høyeste nivået 
av service og støtte. Du kan overvåke 
utstyret ditt uansett hvor du er via en 
dedikert nettside eller mobilapp, med 
tilgang til arbeidsparametere som totale 
motortimer, maskinutnyttelse, faktisk 
utførte arbeidstimer, drivstofforbruk og 
maskinplassering.

ECD (Engine Connected Diagnostics) 
ECD gir råd om feilsøking samt 
skreddersydd service og delestøtte fra 
Cummins Quick Serve. Serviceteknikere 
støttes med fjerndiagnoserapporter som 
lar dem forberede seg på første besøk på 
stedet, ta med de riktige verktøyene og 
oppnå en høyere problemløsningsrate.

One-stop 
solution

Bare 5 minutter

fra feilen oppstår
 til rapport

Vi er alle tilkoblet!

Cummins

HCE
Operatør Forhandler

NY

DEF/AdBlue fylltilgang 
Tilgang til DEF/AdBlue 

tankfyllingspunkt er gjort 
enklere med redesignede 

trinn.

Øk produktiviteten
Ved å gi informasjon som 
driftstimer, tomgangstid og 
drivstofforbruk sparer Hi MATE 
deg penger og forbedrer 
produktiviteten. Servicevarsler 
muliggjør bedre 
vedlikeholdsplanlegging. 

Forbedre sikkerheten
Beskytt utstyret ditt mot tyveri 
eller uautorisert bruk. Hei 
MATEs geofencing-varsler 
varsler deg automatisk når en 
maskin forlater en 
forhåndsbestemt sone.

Overvåk maskinene dine
Hi MATEs sanntidsposisjons-
informasjon gir bedre og mer 
praktisk overvåking av utstyret 
ditt. Bare logg på Hi MATE-
nettstedet eller mobilappen for å 
se maskinene dine når som 
helst, fra hvor som helst. Motta 
data online, via e-post eller 
direkte på din mobile enhet.

OPTION
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Ta turen!

HW170A CR

Produktivitet og effektivitet

NEW

NEW

NEW

NEW OPTION

• Elektrisk styrt, reversibel vifte NEW

NEW OPTION

•  Høyytende Stage V-motor med 
avansert eksosetterbehandling

•  Lastfølende hydraulikksystem

•  Variabel strømkontroll

•  Hydrostatisk 4-hjulsdrift

•  Øko-måler

•  Forberedt for hengerfeste

•  Tiltrotator

•  2D og 3D grading
NEW OPTION

Holdbarhet
• Forsterket øvre og nedre rammestruktur
• Forsterkede pinner, foringer og 

polymershims
• Slitesterk kjølemodul
• Høykvalitets (høytrykk) slanger
• Sentralisert smøresystem

OPTION

Comfort
• 3-way adjustable steering column NEW

• Largest touchscreen monitor on the market (incl. WiFi)

• Attachment flow control

• Joystick steering OPTION

• FNR and Ram Lock Switch on Joystick NEW

• Ride control NEW OPTION

• Cruise control & speed limiter

• Advanced audio system

• Full climate control

Sikkerhet

OPTION

OPTION

NEW

• Advanced Around View 
Monitoring (AAVM) 
kamerasystem

• LED arbeidslys
• ROPS / FOPS sertifisert hytte
• Sikkerhetsglass
• Bred aksel og fendere
• Automatisk sikkerhetslås
• Sikkerhetsventiler på alle 

sylindre
• Automatisk gravebrems

NEW OPTION

Servicevennlighet og tilkobling
NEW

OPTION

• ECD (Engine Connected 
Diagnostics)

• Forbedret DEF/AdBlue 
fyllstofftilgang

• Drivstoffpåfyllingspumpe med 
autostopp

• Hyundai Hi MATE 
telematikksystem

• Mobile Fleet-app

OPTION
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SPESIFIKASJONER

Hyundai originaldeler
Hyundai originaldeler har samme design 
som de som ble installert da maskinen 
forlot fabrikken. De utsettes for strenge 
kvalitetsinspeksjoner og tester for å sikre at 
de oppfyller Hyundais strenge krav til 
kvalitet og holdbarhet. I tillegg til å 
minimere nedetid, bidrar dette til å sikre 
topp ytelse på hver oppgave.

Drivstofffiltre
Hyundai drivstoffiltre gir riktig grad 
av filtrering for å holde motoren din 
ren. De er designet for å møte og 
overgå motorprodusentens 
forutsetninger for vannseparasjon 
og smussfiltrering, noe som 
forlenger levetiden til motoren din.

Ettermarkedssett
Du kan bestille Hyundai 
ettermarkedssett via din 
forhandler. Dette AAVM-
systemet forbedrer for 
eksempel sikkerheten i og 
rundt arbeidsmiljøet ditt til 
enhver tid.

Hyundai originaldeler, tilbehør og garantiprogrammer er spesielt utviklet for å holde 
maskinen din dekket. De øker oppetiden og opprettholder ytelsen, komforten og 
bekvemmeligheten som er innebygd i utstyret ditt.

Originaldeler og garantier

DEN BESTE MÅTEN Å 
BESKYTTE DIN INVESTERING

Et nettverk du kan stole på
Hyundai Construction Equipment Europe prioriterer 
rask og pålitelig intervensjon for å holde utstyret i 
drift pålitelig. I sitt 13000 m² store lager dekker 
Hyundai over 96 % av alle originaldeler. Med et av 
Europas mest avanserte automatiserte 
lagersystemer er vi i stand til å opprettholde 
tilgjengelighet og effektiv levering av alle våre 
originaldeler. Dessuten garanterer vi en 24-timers 
leveringstjeneste på tvers av vårt europeiske 
forhandlernettverk.

Hyundai garantier
Våre garantier er utformet for å gi deg dekningen du 
trenger for å bygge din virksomhet med tillit og 
sjelefred.

Standard garantier
Vi tilbyr standard garantidekning for alle 
gravemaskiner på hjul. I tillegg er valgfrie og utvidede 
garantiperioder tilgjengelige, slik at du kan dra nytte 
av full garantidekning lenger, og til og med over hele 
maskinens levetid. Diskuter den optimale løsningen for 
dine behov med din lokale Hyundai-forhandler.

Utvidete garantier
Våre utvidede garantier hjelper deg med å 
opprettholde full kontroll over driftskostnadene. 
Kombinerer du et utvidet garantiprogram med en 
skreddersydd vedlikeholdskontrakt kan du helt unngå 
uventede kostnader.

HYUNDAI

CO N S T R U C T I O N E Q UIPMENTWA R R A N T Y

SPESIFIKASJONER HW170A CR
MOTOR

Produsent / modell CUMMINS / B4.5

Type
4 sylinder, vannkjølt, 4-takts, turboladet ladeluftkjølt, 

direkte innsprøytning, elektronisk styrt dieselmotor.
Bruttoeffekt 129 kW (173 hp) ved 2200 rpm

Nettoeffekt 127 kW (170 hp) ved 2200 rpm

Maksimal effekt 129 kW (173 hp) ved 2200 rpm

Maksimalt dreiemoment 780 N·m ved 1500 rpm

Slagvolum 4.5 l 

HYDRAULIKKANLEGG

Avansert lastfølingssystem (LUDV)

Last uavhengig flytdeling
HOVEDPUMPE

Type Stempelpumper med variabel slagvolum
Maksimal strømming 261 lpm @ 1800 rpm

AUX PUMP

Type Stempelpumpe
Maksimal strømming 60 lpm

* Load Sensing - Variabel fortrengningspumpe: LUDV (lastuavhengig strømningsdeling)
HYDRAULIC MOTORS

Kjøring Aksialstempelmotor med  bremseventil 
og parkeringsbrems

Sving Aksialstempelmotor
INNSTILLING AV AVLASTNINGSVENTIL
Hjelpekretser 350 kgf/cm2  (4970 psi)

Kjøring 380 kgf/cm2  (5400 psi)

Effektforsterking  
(Bom, Stikke Skuffe 380 kgf/cm2  (5400 psi)

Svingkrets 285 kgf/cm² (4050 psi)

Pilotkrets 35 kgf/cm2 (500 psi)

Serviceventil Installert
HYDRAULISKE SYLINDRE

Antall sylindre Boring x slaglengde

Stikke: 1-120 x 1235 mm 

Skuffe: 1-105 x 995 mm  

Blade: 2-110 x 235 mm 

Utrigger: 2-125 x 463 mm

2-PCS bom: 2-110 x 992mm 

Teleskop (bom): 1-160 x 624mm

* Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) finnes tilgjengelig

KJØRING OG BREMSING

4-hjuls hydrostatisk drift. Konstant mesh, spiralformet gir gir 2 
kjørehastigheter forover og bakover.
Maksimal trekkraft med trekkstang 10720 kgf

Maks. 
kjørehastighet 

1st 1st: 9.5 km/h

2nd 2nd: 35 km/h or 20 km/h (Option)

Klatreevne 35°(70 %)

Parkeringsbrems
* * Uavhengig dobbel brems, for- og bakaksel full hydraulisk kraftbrems.
* * Fjærutløst og hydraulisk påført flerskivebrems for våt type. Håndbrekk:
* * Fjærpåført og hydraulisk utløst våt skivebrems type i transmisjon.

STYRING

Pilotstyring
To joysticks med én 

sikkerhetsspak (venstre): Sving og 
arm, bom og skuffe (ISO)

FNR-bryter på høyre joystick / 
Ramlås-bryter på venstre joystick

Attachment Control 3 moduser tilgjengelig: Push / Proporsjonal / Permanent
Motorens gasskontroll Elektrisk, vribryter
Driftsmodus 3 tilgjengelige moduser: P-Parking W-Working T-Travel 

SPECIFICATIONS HW170A CR
KONTROLLER

Full flytende foraksel støttes av senterstift for oscillasjon. Oscillasjonslås 
(ramlås) funksjon for sikker drift. Bakaksel er festet på det nedre chassiset.
Dekk 10.00-20-14PR, Dual (tube type)

(Tilvalg)
10.00-20, Dual (solid type)

10.00-20-16PR, Dual (tube type)

SVINGSYSTEM 

Hydraulisk aktivert styresystem av orbitrol-typen aktiveres på forhjulene gjennom 
styresylindere.
Min. svingradius 6300 mm

SVINGSYSTEM 

Svingmotor Aksialstempelmotor med fast slagvolum

Svingreduksjon Planetreduksjonsgir
Smøring av svinglager Fettbad
Svingbrems Våte bremseskiver
Svinghastighet 9.3 rpm

VOLUMER 

liter

Drivstofftank 200

Motorens kjølevæske 19,5

Motorolje 11

Svinganordning - girolje (OPT) 6.2 (5.0)

Svinganordning - smørefett (OPT) (1,2)

Axle 
Front 15,5

Rear 17,5

Transmission 2,5

Hydraulikksystem (inklusive tank)  
187

Hydraulikkoljetank 103

DEF/AdBlue® 27

UNDERVOGN 

Forsterket boks-seksjonsramme er helsveiset, lavspenning. Bulldozerblad og 
støtteben er tilgjengelig. Et pin-on design.

Skjær Parallelogrammontert bulldoserblad for å støtte 
maskinen under arbeid, også for utjevning og bakfylling.

Utrigger Iangitt for maks. driftsstabilitet ved graving og løfting. 
Kan monteres foran / eller bak.

DRIFTSVEKT (OPPGITT) 

Driftsvekt, inkludert 5000 mm 2 stk bom, 2450 mm arm, SAE-heupet 0,70 m³ bøtte, 
smøremiddel, kjølevæske, full drivstofftank, hydraulikktank og standardutstyr.
DRIFTSVEKT
Skjær bak 18820 kg

Utriggere bak 19090 kg

Utriggere foran  
og skjær bak 20040 kg

Frontskjær  
og utriggere bak 20040 kg

Fire utriggere 20310 kg

KLIMAANLEGG 

Klimaanlegget inneholder fluorholdig klimagasskjølemiddel R134a (Global 
Warming Potential = 1430). Systemet inneholder 0,75 kg kjølemedium som 
representerer en CO2-ekvivalent på 1,07 metriske tonn.
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Løftekapasitet

Lift-point 
height 

m

Ved maks. rekkevidde

3.0 m 4.5 m 6.0 m Kapasitet Rekkevidde

m

7.5 m kg *4790 *4790 4.19

6.0 m kg *4310 *4310 *4390 3240 5.75

4.5 m kg *4930 4680 *4350 3000 4000 2550 6.60

3.0 m kg *6070 4350 4560 2880 3570 2250 7.03

1.5 m kg 6770 4070 4430 2750 3450 2160 7.12

0.0 m kg 6630 3940 4340 2680 3600 2240 6.87

 -1.5 m kg *9480 7320 6630 3950 4360 2690 4140 2570 6.24

HW170A CR 2-DELT BOM,

5,0 m 2-delt bom, 2,00 m stikke utstyrt med 4200 kg motvekt, skjær nede

Løftepunkts-
høyde 

Løftepunktradius Ved maks. rekkevidde

3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m Kapasitet Rekkevidde

m

7.5 m kg *4020 *4020 *2760 *2760 4.95

6.0 m kg *3820 *3820 *3550 3070 *2330 *2330 6.31

4.5 m kg *4470 *4470 *4010 3020 *2180 *2180 7.10

3.0 m kg *5630 4410 *4480 2880 *2180 2020 *2160 2020 7.50

1.5 m kg *6770 4080 4420 2740 *2940 1980 *2260 1940 7.58

0.0 m kg 6600 3910 4310 2640 *2490 2010 7.35

-1.5 m kg *8350 7170 6560 3880 4280 2620 *2960 2250 6.77

-3.0 m kg *6380 3970

5,0 m 2-delt bom, 2,45 m stikke utstyrt med 4200 kg motvekt, skjær nede

Løftepunkts-
høyde 

Løftepunktradius Ved maks. rekkevidde

3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m Kapasitet Rekkevidde

m

7.5 m kg *3810 *3810 *2920 *2920 5.15

6.0 m kg *3660 *3660 *3740 3090 *2510 *2510 6.47

4.5 m kg *4310 *4310 *3900 3030 *2360 2190 7.24

3.0 m kg *5480 4430 *4390 2890 *3130 2020 *2360 1960 7.63

1.5 m kg *6660 4090 4420 2740 3170 1970 *2470 1890 7.71

0.0 m kg 6590 3900 4300 2630 *2730 1940 7.48

-1.5 m kg *8140 7130 6540 3850 4270 2600 *3240 2170 6.91

-3.0 m kg *6510 3930

5,0 m 2-delt bom, 2,6 m stikke utstyrt med 4200 kg motvekt, skjær nede

1. Løftekapasiteten er basert på ISO 10567.
2. HW A-seriens løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tipplasten med maskinen på stabilt og jevnt underlag eller 87 % av full hydraulikkkapasitet.
3. Løftepunktet er skuffens monteringspin på stikken (uten skuffens vekt).
4.  (*) indikerer at løftekapasiteten er begrenset av hydraulikken.
5. Merk! Vær oppmerksom på lokale forskrifter og instruksjoner for løftearbeid

  Nom. kapasitet foran        Nom. kapasitet side eller 360 grader 

DIMENSIONS & WORKING RANGE

HW170A CR 2-DELT BOM, DIMENSJONER
5,0 m 2-delt bom, 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m stikke, skjær bak

A Akselavstand 2600

B Total bredde (STD / bred aksel) 2530 / 2700 

C Bakkeklaring til motvekt 1265

D Avstand bak 1830

D' Svingradius bak 1830

E Overbygningens bredde 2500

F Total høyde på førerhuset 3220

G Min. bakkeklaring 340

H Sporvidde 1944

L Total høyde på rekkverk 3275

Bomlengde 5000

Stikkelengde 2000 2450 2600

I Total lengde (kjøreposisjon) 5880 5850 5790

I' Total lengde (fraktposisjon) 7900 7860 7820

J Total høyde på bommen (kjøreposisjon) 3940 3940 3960

J' Total høyde på bommen (fraktposisjon) 2940 2900 3150

k Front til ratt 3050 3030 2960

Enhet : mm

Unit : mm

Bomlengde 5000

Stikkelengde 2000 2450 2600

A Maks rekkevidde 8490 8950 9020

A’
Maks rekkevidde 
på bakken 8280 8750 8820

B Maks. Gravedybde 4980 5440 5565

B'
Maks. Gravedybde 
(8' plant) 4870 5340 5460

C
Maks. Vertikal vegg 
Gravedybde 4150 4680 4680

D Maks. Gravehøyde 9370 9785 9680

E Maks. tømmehøyde 6660 7060 6980

F Min. Svingradius 3380 3040 3500

HW170A CR 2-DELT BOM, DIMENSJONER
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ENGINE STD
Cummins B 4.5 engine 

HYDRAULIKKSYSTEM STD
Advanced Load Sensing (LUDV)
3 effektmoduser, 3 driftsmoduser, brukermodus
Boostfunksjon
Strømningskontrollmodus for redskaper
3 redskapskontrollmoduser (Push / Prop. / Permanent)
Automatisk tomgang
Kontroller for automatisk motoravstengning
Elektronisk viftestyring (reversibel)
35 km/t eller 20 km/t kjøremotor
Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO)

HYTTE OG INTERIØR STD
HYTTE ETTER ISO STANDARD
Førerhytte av allværstype stål med 360° sikt
Vindusvisker av parallell type
Radio / USB / MP3-spiller
Håndfri mobiltelefonsystem med USB
12 volt strømuttak (24V DC til 12V DC omformer)
Elektrisk horn
Sikkerhetsglass - laminert glass, frontrute og vindu
Sikkerhetsglassvinduer
Skyvbar og innfellbar frontrute
Skyvbart sidevindu (V/H)
Låsbar dør
Termoboks
Oppbevaringsrom
Gjennomsiktig tak
Solskjerm
Dør- og førerhuslås, en-knapp
Smartnøkkel og startknapp 
Pilotstyrt glidende joystick
Ratt med 3-veis justerbar rattstamme
Regnbeskyttelse for førerhusets frontrute 
Automatisk klimaanlegg 
Air condition og varmeapparat
Defroster
Starthjelp (grillvarmer) for kaldt vær
Midtplassert display
8-tommers LCD-trykkskjerm 
Motorturtall eller tripteller/akselerasjon
Temperaturmåler for kjølevæske
Maksimal effektfunksjon
Lav hastighet / høy hastighet
Automatisk tomgang
Overbelastning
Sjekk motor
Luftfilter tett
Indikatorer
ECO Målere 
Drivstoffnivåmåler
Temperaturmåler for hydraulikkolje
Varslinger
Kommunikasjonsfeil
Lavt batteri
Klokke
Sete 
Justerbart luftfjærende sete med varme
Mekanisk fjærende stol med varme
Hytte ROPS (ISO 12117-2) 
ROPS (Roll Over Protective Structure)
Hytte FOPS/FOG (ISO 10262) Level 2 
FOPS (Falling Object Protective Structure)

FOG (Falling Object Guard)
Front- og toppbeskyttelse
Toppbeskyttelse

SIKKERHET STD
Sikkerhetslåseventil på bomsylindre med overbelastningsvarsling
Sikkerhetslåseventil på stikkesylinder
Sikkerhetslåseventil på skjær og sylinderlås
Fire utvendige bakspeil
Ryggekamera
Rygge- og speilkamera
AAVM (Advanced Around View Monitoring)
Fire arbeidslys foran LED (2 bom montert, 2 frontramme montert)
Arbeidslampe bak LED
Beacon lampe LED
Kjørealarm
Automatisk svingbrems
Svinglåssystem
Autograve brems
Joystick styring
Hovedbryter for batteri
Hjulkloss

UTSTYR STD
Bomalternativer  
5.0 m, 2-delt 
Stikkealternativer 
2.00 m
2.45 m
2.60 m

ØVRIG STD
Kjørekontroll (bomopphengssystem)
Bom flytesystem
Cruisekontroll
Fartsbegrenser
Kjøremodus for krypehastighet
Tung motvekt
Avtakbart rense-støvnett for kjøler
Forfilter for drivstoff
Selvdiagnosesystem

Hi MATE (fjernstyringssystem) Mobil
Satellit

Batterier (2 x 12V x 100 AH)
Drivstoffpåfyllingspumpe (35 lpm) med autostopp
Enkeltvirkende rørsett (bryter, etc.)
Dobbeltvirkende rørsett (clamshell, etc.)
Roterende rørsett
Hurtigkobling rør
Hurtigkobling
Akkumulator for senking av arbeidsutstyr
Mønsterskifteventil (2 mønstre)
Fininnstilling sving
Verktøysett
Verktøykasse for nedre ramme - VH
Verktøykasse for nedre ramme - LH, RH

UNDERVOGN
Skjær bak
Støtteben bak
Støtteben foran og skjær bak
Støtteben foran og bak
Skjær foran 
Frontskjær og bakre støtteben
Gripestøtte foran og skjær bak
Gripestøtte foran og støttebein bak
Monteringsett for tilhengerfeste for bakre skjær
Dekk-doble (10.00-20-14PR slange)

Dekk-doble (10.00-20-16PR slange)
Doble dekk (10.00-20 faste)
Skjermer 
Bred aksel 2,7 m

* Standard og tilleggsutstyr kan variere. Kontakt din Hyundai-
forhandler for mer informasjon.

* Maskinen kan variere i henhold til internasjonale standarder.
* Bildene kan inneholde vedlegg og tilleggsutstyr som ikke er 

tilgjengelig i ditt område.
* Materialer og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

STANDARD-/TILVALGSUTSTYR
BUCKETS

SAE jevnet
m3 

0.70  0.73 0.89  0.69  0.75

0.76  0.85 1.05

Kapasitet
 m³

Bredde 
mm Vekt  

kg
Tann EA

Anbefaling mm 

4200 kg CWT

5000  2-delt bom
SAE 

jevnet
CECE 
jevnet

Uten sideskjær Med sideskjær 2000 
Stikke

2450 
Stikke

2600 
 Stikke

0.70 0.60 1020 1100 600 5

0.76 0.65 1090 1170 620 5

0.89 0.77 1250 1325 680 6 X
1.05 0.90 1430 1510 740 6 X X X
 0.69 0.62 1050 - 720 5

  0.75 0.65 1760 - 540 0

  0.73 0.67 914 946 620 5

  0.85 0.76 1067 1096 670 5

UTVALGSGUIDE FOR SKUFFE 
OG GRAVEKRAFT

Egnet for materialer med en tetthet på 2.100 kgf/m3 (3.500 lb/yd3) eller 
Gjelder for materialer med en tetthet på 1.800 kgf/m3 (3.000 lb/yd3) eller 
Gjelder for materialer med en tetthet på 1.500 kgf,500 (lb) / yd3) eller 
Gjelder for materialer med en tetthet på 1200 kgf / m3 (2000 lb / yd3) eller

X Anbefales ikke

REDSKAP

Bommer og stikke er sveiset med en lavspennings-, full-box-
seksjonsdesign. 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m armer er tilgjengelige.

GRAVEKRAFT
Bom Lengde mm 5000

Stikke Lengde mm 2000 2450 2600 Anmerkning

Skuffens gravekraft

SAE
kN 98 [107] 98 [107] 98 [107]

[ ] : 

kgf 10008 [10920] 9992 [10900] 10026 [10940]

ISO
kN 115 [125] 115 [125] 115 [126]

kgf 11726 [12790] 11706 [12770] 11746 [12810]

Stikkens
rivekraft 

SAE
kN 85 [93] 67 [73] 67 [73]

kgf 8648 [9430] 6858 [7480] 6798 [7420]

ISO
kN 89 [98] 70 [77] 70 [76]

kgf 9118 [9950] 7178 [7830] 7106 [7750]

Allround
Heavy Duty
Rock-HD
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Klar til å sikte høyt?
Kontakt din Hyundai-forhandler. 
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Sspesifikasjoner og design kan endres uten varsel. Bilder av Hyundai 
Construction Equipment Europe-produkter kan vise annet enn 
standardutstyr.

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