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HYUNDAI HL955A HJULLASTER

Hjullasteren HL955A er en del av Hyundais splitter 
nye A-serie: En helt ny generasjon anleggsmaskiner 

som oppfyller de europeiske utslippsnivåene i 
henhold til trinn V. Men hos Hyundai stopper vi ikke 
der! I tillegg til å oppfylle lovkravene, streber vi etter 
kundetilfredshet på et helt nytt nivå, med fokus på 
maksimal ytelse og produktivitet, høyere sikkerhet, 
mer komfort og bedre styring av driftstiden.

Denne allsidige hjullasteren åpner for en verden av 
nye muligheter takket være imponerende styrke, 
kombinert med nøye utvalgte tekniske løsninger 
som hjelper deg å jobbe mer effektivt og økonomisk. 
Det er på høy tid å oppleve Hyundai-effekten!
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EN VERDEN AV NYE MULIGHETER



HYUNDAI HL955A HJULLASTER

VE L K OMM E N  
T I L  E N  V E R D E N 
D E R  A L T  E R 
M U L I G !
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Holdbarhet / sikkerhet

• Enhetlige styringsventiler

• Forbedret akselkapasitet

• AAVM-kamerasystem

• Radardetektering bak

• IMOD (intelligent detektering av bevegelige objekter)

• Akslinger av premiumkvalitet

• Akslingkjøling (tilvalg)

• Termostatstyrt kjøling av differensial (tilvalg)

• Helt lukket motorrom

• Høykvalitetsslanger

• Innfellbart sidespeil

• Alarm for setebelte

Komfort 

• Romslig, lydisolert hytte

• Bred trykkskjerm

• Lastdempingssystem

• Fullt justerbart sete og
armlene

• Fjernkontroll for døren

• Mykt endestopp

Servicevennlighet
• ECD (motortilkoblet diagnostikk)

• Fullt åpningsbar motorluke

• Hi-MATE telematikksystem

• Enkelt filterbytte

• Automatisk smøresystem (tilvalg)

• Radiator med bred kjerne og
flenser

Produktivitet

• Lastgjenkjennende hydraulikkanlegg

• Presist vektsystem

• Eco-pedal (tilvalg)

• Eco Rapport

• Smart energimodus

• Hydraulisk differensialsperre

• 5-trinns gir med lockup-kobling

• Intelligent utkobling av klutsj (ICCO)

• Automatisk motoravstenging
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BESKYTT DINE  
MEDARBEIDERE

OG DITT  
UTSTYR

Små detaljer kan utgjøre en stor forskjell når det kommer til sikkerhet, spesielt når du 
arbeider under krevende forhold. Det handler ikke bare om å følge reglene, men 

sikkerhetsfunksjonene til HL955A er utviklet og testet også for å møte dine reelle behov i 
feltet. Du har også tilgang til et ekstra par øyne i form av et AAVM-system  (Advanced 

Around View Monitoring) og radarsystem. Sikkerheten på jobben forbedres av tekniske 
løsninger som gir  stabilitet og fleksibilitet ved høy belastning. Ved å bidra til en 

støyredusert og ulykkesfri arbeidsplass vil denne hjullasteren bidra til høyere produktivitet 
og sikkerhet i tråd med Hyundai-effekten.

«HL955A ser råsterk ut, men er 
samtidig veldig fleksibel og 

forutsigbar å jobbe med. Det får 
meg til å stole på maskinen og føle 
meg tryggere under alle forhold."
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Sjåføren blir påminnet om å 
feste sikkerhetsbeltet med 
akustisk og visuell alarm.

Hydraulisk differensialsperre 
hindrer dekkene i å skli, for sikrere 
arbeid, høyere produktivitet og 
bedre drivstofføkonomi.

Et lastdempingssystem med 
stempelakkumulator. 
Systemet demper støtene i 
hjullasterens kropp og 
skuffe for et mer stabilt, 
komfortabelt arbeid med 
mindre søl.

Det valgfrie Advanced Around View 
Monitoring-systemet (AAVM)  gir deg 
et 360° synsfelt til ditt nærmeste 
arbeidsområde. Den inkluderer også 
intelligent IMOD (intelligent motion 
detection) teknologi som oppdager og 
varsler deg når personer eller 
gjenstander er nærmere enn fem meter 
fra maskinen.

Radarsystemet oppdager 
hindringer bak maskinen, dag og 
natt, uten blindsoner. 
Avstanden mellom hindringen 
og hjullasteren vises på den 
sekundære monitoren.

Sidespeilet 
kan enkelt justere for best 
mulig sikt, og kan foldes 
inn for å unngå skader 
under transport.
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EN  HYTTE  SOM  ER UTFORMET
 RUNDT FØREREN
Førerhuset på HL940A er designet for å gi et produktiv og stressfritt arbeidsmiljø som 
passer alle sjåfører. Det er komfortabelt og romslig, med moderne lyd- og 
vibrasjonsdempende teknologi. Støynivået er kun 68 dB, som er noe av det laveste i 
denne maskinkategorien. Fra den justerbare stolen av høy kvalitet finnes alle 
kontroller innen rekkevidde. En rekke tekniske løsninger tilrettelegger for 
overvåkingen av maskinen og gir deg også underholdning i løpet av arbeidsdagen.
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HL955A har et stort, fullt justerbart sete 
med armlener som gjør at sjåføren kan 
jobbe lenger og mer produktivt. Setet 
har luftfjæring for ekstra  komfort

Funksjonen for mykt endestopp senker hastigheten til den hydrauliske 
sylinderen når den nærmer seg slutten av slaglengden. Dette reduserer 
påvirkningen av slagbevegelsen, og gir høyere arbeidskomfort og mindre 
materialsvinn.

Eco Report gjør det enkelt for sjåføren å 
utvikle gode arbeidsvaner ved å vise 
sanntidsinformasjon om maskinens 
ytelse.

Alle indikatorer som viser maskinens status er 
sentralt plassert i en gruppe for enkel og effektiv 

kontroll.

"Det føles som den er 
designet for meg, og 
funksjoner som mykt 
endestopp gjør arbeidet 
morsommere og mindre 
slitsomt."

Hyttedøren kan åpnes med fjernkontroll for 
ekstra sikkerhet og komfort.
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HL955A er drevet av en pålitelig Cummins B6.7 
Stage V-motor som enkelt håndterer krevende 
arbeid under ekstreme forhold. I tillegg til høy 
effekt har motoren også en rekke tekniske 
løsninger som forbedrer drivstoffeffektiviteten 
og holder skadelige utslipp på et minimum.

Nøyaktige arbeidssystemer sikrer at du får mest 
mulig ut av den imponerende ytelsen. 
Maskinen har også optimert effekttilpasning for  

best mulig balanse mellom dreiemoment og 
hastighet. Når motoren brukes i smart 
energimodus sparer den inntil 5 % drivstoff 
samtidig som maskinen jobber jevnt ved høy 
belastning. Hyundais eget veiesystem er 
integrert som standard. En rekke kontroll-, 
overvåkings- og vedlikeholdsfunksjoner hjelper 
deg med å oppnå maksimal effektivitet og 
produktivitet hver dag - på alle arbeidsplasser.

TILPASSET  TEKNIKK 
SOM  ØKER  DIN 
PRODUKTIVITET

"Enten det er graving med 
høy belastning, vanskelige 
værforhold eller en 
krevende arbeidsplass ... 
med denne maskinen er jeg 
klar for alt!"
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Som alle andre maskiner i
A-serien har HL955A vårt alt-i-ett 
etterbehandlingssystem for eksos som 
reduserer utslipp og reduserer driftskostnader, 
samtidig som det gir høyere driftssikkerhet og 
enklere vedlikehold.

Det svært nøyaktige automatiske/manuelle, kumulative veiesystemet 
hjelper deg å administrere produksjonen mer effektivt i alle miljøer. 
For maksimal presisjon vises ikoner for veiefeil og en tofarget 
indikator for vektverdien på skjermen.

Den nye smarte energimodusen justerer 
motorturtallet under tungt arbeid som f.eks. graving 
for å spare drivstoff uten å gå på akkord med ytelsen. 
Teknologien sørger samtidig for en optimal balanse 
mellom trekkraft og brytekraft.

Med en 5-trinns girkasse med låst clutch kan 
du jobbe mer effektivt og likevel redusere 

drivstofforbruk og utslipp.

Motoren slår seg av automatisk når maskinen står 
stille for å redusere drivstofforbruket og forhindre 
unødvendige utslipp. Ulike driftstider og 
tomgangstider kan velges i forhold til arbeidsmiljøet 
for enda høyere effektivitet.

HL955 har et parallellkoblingssystem med Z-bjelke 
som er spesialutviklet for å gi en optimal balanse 
mellom løfteutstyr og vipperedskap under parallelløft.
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MER  DRIFTSTID 
FOR SIKKER 
AVKASTNING  PÅ 
DIN 
INVESTERING



Filter

Motor
pumpe
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For å sikre virksomheten din må du passe 
på på at det du investerer i dag vil bidra til 
langsiktig lønnsomhet. Derfor har vi 
prioritert driftssikkerhet gjennom 
utviklingen av HL955A – hele veien fra 
design og produksjon til kvalitetskontroll.

Akslinger, drivlinjer og arbeidsystemer er 
optimalisert for best mulig holdbarhet, og er 
nøye testet på en rekke ulike arbeidsplasser. 
Resultatet er en robust og pålitelig 
arbeidshest som garanterer en lønnsom 
virksomhet takket være minimal nedetid for 
reparasjoner og vedlikehold.

Det finnes en termostat for transmisjonskjøling som 
raskt varmer opp kjølevæsken og holder den på 
optimal arbeidstemperatur. Det beskytter 
komponentene og øker effektiviteten.

Høykvalitetsslanger med enestående motstand 
mot varme og trykk sikrer maksimal holdbarhet, 
selv under krevende arbeidsforhold.

Funksjon for intelligent utkobling av clutchen (ICCO) 
minimerer krafttapene i momentomformeren og 
forhindrer overdreven tung bruk under bremsing. 
Dette reduserer varmeutvikling og slitasje på 
bremseskivene.

Hydraulikksystemet er forenklet med et enhetlig 
reguleringsventilsystem. Systemet eliminerer 
behovet for hydraulikkslanger for hver ventil, noe 
som reduserer antallet mulige lekkasjer.

HL955A har akslinger av førsteklasses kvalitet med 
ekstra høy lastekapasitet for høyere driftssikkerhet 
og bedre holdbarhet. Det finnes et separat 
kjølesystem for akseloljen  for å hindre 
overoppheting under arbeid med høy belastning, 
eller ved arbeidsoppgaver som krever hyppig 
nedbremsing.
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Uten ICCO 

Med ICCO 

Minskning av 
bremsekraft�

Transmisjon

Termostat Radiator
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ENKEL  SERVICE   
FOR  PROBLEMFRITT

EIERSKAP

Sikkerheten som følger med raskt og enkelt servicearbeid er en del av det vi kaller Hyundai-
effekten. HL955A er designet for et mest mulig praktisk vedlikehold. Motorluken kan åpnes helt 

opp og letter tilgangen for rengjøring og rutinemessig vedlikehold. Alle komponenter og 
materialer er optimalisert for å sikre problemfri drift og lang levetid.

Hyundais Hi-MATE fjernkontrollsystem er integrert for best mulig  service og støtte. HL955A er 
også utstyrt med vårt nye ECD-system (motorkoblet diagnostikk) som umiddelbart rapporterer 

motorfeil til både Hi-MATE og motorprodusenten for å anvise den raskeste og enkleste 
løsningen.
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Med automatisk 
smøresystem (valgfritt) 
påføres fett automatisk på 
smørepunktene ved behov. 
Systemet sikrer riktig dosering 
og påfører smøremiddelet 
jevnt, noe som reduserer 
fettforbruket og eliminerer 
avfall.

Vår nye teknologi ECD
(motorisert diagnostikk) 
gir serviceteknikere støtte 
i form av 
fjerndiagnoserapporter 
som gjør dem i stand til å 
forberede anleggsbesøk.

Motorluken er vippet bakover 
og er fullt uttrekkbar. Den kan 
åpnes elektrisk for enkel 
tilgang til den forseglede 
motoren og kjølerommet. 
Motorrommet er utformet for 
å forhindre brann forårsaket av 
at fremmedlegemer trenger 
inn.

Hyundais eksklusive Hi-MATE fjernkontrollsystem lar deg overvåke maskinene dine uansett hvor 
du er via den tilknyttede nettsiden eller mobilappen. Her får du tilgang til diagnostikk og 
driftsparametere som motorens totale driftstimer, nåværende arbeidstid og drivstofforbruk. 
Systemet gjør det enkelt å evaluere maskinens produktivitet og planlegge service- og 
vedlikeholdsarbeid samt kostnadsbesparende tiltak ved behov. Den inkluderer også geofencing 
som beskytter maskinene dine mot tyveri og uautorisert bruk.

HL955A har en pålitelig 
radiator med bred kjerne og 
flenser som hindrer ytelsen i 
å forringes på grunn av 
forurensning.

Klimaanleggets filter er 
enkelt å bytte.

Cummins

HCE

Fører

Forhandler
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TEKNIKK  SOM 
FOKUSERER  PÅ 
DINE  RESULTATER
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Hyundais hjullastere i A-serien er designet 
for å gi sjåførene bedre arbeidsforhold og 
levere den ultimate eieropplevelsen. Den 
minste detalj er nøye finjustert for å passe 
dine behov i felten, og gir høyere sikkerhet 
og komfort, høyere produktivitet, maksimal 
driftstid og enkel service.
Alt dette er en del av Hyundai-effekten.
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HYUNDAI HL955A HJULLASTER

MÅL
MÅL

Alle mål er omtrentlige

Beskrivelse
HL955A HL955AXT

mm ft·i mm ft·i
A Høyde til øvre ende av eksosrøret 3 320 10' 11" 3 320 10' 11"
B Høyde til toppen av hytten 3 390 11' 1" 3 390 11' 1"
C Høyde til toppen av Product Link-antennen 3 440 11' 3" 3 440 11' 3"
D Høyde til toppen av det roterende varsellyset 3 520 11' 7" 3 520 11' 7"
E Bakkeklaring 410 1' 4" 410 1' 4"
F Akselavstand 3 050 10' 3 050 10'
G Total lengde (uten skuffe) 6 430 21' 1" 7 025 23' 1"
H Leveringslengde (med skuffen flatt på bakken) 7 715 25' 4" 8 310 27' 3"
I Høyden på hengselpinnene i bæreposisjon 440 1' 5" 610 2'
J Høyden på hengselpinnene ved maksimalt løft� 3 940 12' 11" 4 515 14' 10”
K Løftearmens klaring ved maksimal løft� 3 340 10' 11" 3 905 12' 10"
L Tømmeavstand ved maks løft og 45 ° tømming 2 785 9' 2" 3 360 11'
M Rekkevidde ved maksimal løft og 45° tømming 1 180 3' 10" 1 220 4'
N Tømmevinkel ved maksimalt løft og tømming (ved stopp) 48 48

O Tilbakerullingsvinkel
Mark 41 41
Plant underlag 46 47

P Frigangssirkel (diameter) til dekkenes utside 11 140 36' 7" 11 140 36' 7"
Q Frigangssirkel (diameter) til dekkenes innside 5 980 19' 4" 5 980 19' 4"
R Bredde over dekk (ulastet) 2 530 8' 4" 2 530 8' 4"
S Sporvidde 2 010 6' 7" 2 010 6' 7"

DRIFTSSPESIFIKASJONER MED SKUFFE
Type lenkesystem for skuffe Allround 

Pin On
Allround 
Hook On Forandring av 

leddsystem ved 
høyt løft  Kanttype Boltmonterte skjær 2-delt tank och segment Boltmonterte skjær 

Kapasitet, nominell m3 2,8 2,8 2,8  -yd3 3,7 3,7 3,7

Kapasitet, nominell ved en fyllfaktor på 110 % m3 3,1 3,1 3,1  - yd3 4,1 4,1 4,1

Bredde mm 2 740 2 810 2 740  - ft/in 9' 9' 3" 9'

Tømmelengde ved maksimalt løft og 45° tømming mm 2 785 2 660 2 600 +575
ft/in 9' 2" 8' 9" 8' 6" 1' 11"

Rekkevidde ved maksimal løft og 45° tømming mm 1 180 1 275 1 355 +40
ft/in 3' 10" 4' 2" 4' 5" +2"

Gravedybde mm 85 85 85 +35
ft/in 3" 3" 3" +1"

Leveringslengde (med skuffe) mm 7 715 7 870 7 970 +595
ft/in 25' 4" 25' 10" 26' 2" +1' 11"

Total høyde ved maksimal løfting av skuffen mm 5 330 5 330 5 515 +575
ft/in 17' 6" 17' 6" 18' 1" +1' 11"

Lasterens frigangssirkel med skuffen i lasteposisjon mm 12 550 12 720 12 700 +600
ft/in 41' 2" 41' 9" 41' 8" +1' 12"

Statisk tipplast. Rett (ingen dekkdeformasjon) kg 11 350 11 300 10 200 -1 150
lb 25 022 24 912 22 487 -2 535

Statisk tipplast. Leddet (ingen dekkdeformasjon) kg 9 850 9 800 8 850 -1 000
lb 21 716 21 605 19 511 -2 205

Brytekraft � kg 14 370 14 370 11 980 +170
lb 31 680 31 680 26 411 +375

Arbeidsvekt* kg 15 800 15 855 16 175 +690
lb 34 830 34 950 35 660 +1 521

* Alle høyder og dimensjoner som inkluderer dekkene gjelder standard dekk av typen 23.5 R25, L3.
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DENSITET OG VALG AV SKUFFE
ARBETSMATERIALENES TETTHET
Løst materiale Materialdensitet [tonn/m3]

Jord/leire 1,5–1,7

Sand og grus 1,5–1,7

Aggregat 
25–76 mm (1–3 in) 1,6–1,7

19 mm (0,75 tommer) eller større 1,8

HL955A/HL955AXT VALGSKJEMA FOR SKUFFE
Standard løftearm – allround skuffe

Type m3

(yd3)

Materialdensitet [tonn/m3]

0,8 0,9 1,0 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 

Skjærinnsats 2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

Boltmontert tann,  
2 deler og
Skjærinnsats 

2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

Skjærinnsats Q/C 2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

Høy arm (XT) – allround

Type m3

(yd3)

Materialdensitet [ton/m3]

0,8 0,9 1,0 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 

Skjærinnsats 2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

Boltmontert tann,  
2 delar og
Skjærinnsats 

2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

Skjærinnsats Q/C 2,8 (3,7) 3,2 m3 (4,2 yd3) 2,7 m3 (3,5 yd3)

ENDRING AV DRIFTSSPESIFIKASJONER – DEKK
Dekk 20.5-25 16PR L5 20.5 R25  XHA 20.5-25 16PR L3

Arbeidsvekt
kg +440 -52 108
lb +970 -115 -238

Statisk tipplast. Rett
(ingen dekkdeformasjon)

kg +280 (+230) -35 (-30) -70 (-60)
lb +617 (+507) -77 (-66) -154 (-240)

Statisk tipplast. leddet
(ingen dekkdeformasjon)

kg +240 (+200) -30 (-25) -60 (-50)
lb +529 (+441) -66 (-55) -132 (-110)

Loddrette høydeforandringer
mm +65 -7 -3
ft/i +3” -0,3” -0,1”

R. Bredde over 
dekk (ulastet)

mm +27 -6 -6
ft/i +1” -0,2” -0,2”

P. Frigangssirkel (diameter) til 
dekkenes utside

mm +27 -6 -6
ft/i +1” -0,2” -0,2”

Q. Frigangssirkel (diameter) 
til dekkenes innside

mm -27 +6 +6
ft/i -1” +0,2” +0,2”

** Dimensjonene endres i forhold til dekkene 20.5R25, ★  ★ , L3. ( ) : XT SPEC

115 % 100 %                   95 %
Fyllfaktor
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SPESIFIKASJONER
MOTOR
Produsent/modell CUMMINS B 6.7/EU Steg V

Type
Sekssylindret, vannkjølt, 4-takts, turboladet, 
ladeluftkjølt, direkteinnsprøytet, elektronisk 
styrt dieselmotor

Efterbehandlingssystem DOC, DPF, SCR, VGT
Bruttoeffekt (SAE J1995) 200 hk (149 kW) ved 2 200 rpm/min
Nettoeffekt (SAE J1349) 197 hk (147 kW) ved 2 200 rpm/min
Maksimal effekt 210 hk (157 kW) ved 1 900 rpm/min
Maksimalt dreiemoment, 
brutto  (SAE J1995) 990 Nm (730 lb ft) ved 1 300 rpm/min

Slagvolum 6,7 l (408 cu in)
Antal sylindre 6
Diameter × slag 107 mm (4,21") x 124 mm (4,88")
Kompressionsforhold 17,3 : 1
Luftrenser Tørr, to-trinns, doble elementer
Generator 24 V, 95 A
Batteri 2 x 12 V, 900 CCA
Startmotor 24 V, 5,5 kW
Den oppgitte nettoeffekten gjelder for svinghjulet dersom motoren 
har vifte, generator, luftrenser og etterbehandlingsenhet.
- Den angitte bruttoeffekten oppnås med høyeste viftehastighet.

TRANSMISJON
Type momentomformer* 3 elementer, enstegs, enfase
Dekk 20.5 R25, , L3

Kjørehastighet 4trinns girkasse 5trinns girkasse med 
lockupkoppling

km/h (mph) km/h (mph)

Forover

1: 7,1 (4,4) 6,5 (4,0)
2: 11,7 (7,3) 11,4 (7,1)
3: 23,6 (14,7) 17,6 (10,9)
4: 39,2 (24,4) 27,3 (17,0)
5:   40,0 (24,9)

Bakover
1: 7,4 (4,6) 6,9 (4,3)
2: 12,3 (7,6) 12,0 (7,5)
3: 24,9 (15,5) 28,8 (17,9)

* Helautomatisk giring, type motaksel med mykt gir i rekkevidde og retning. 
Momentomformeren er nøye avstemt med motor og girkasse for 
utmerket arbeidsevne.

AKSLINGER
Drivsystem Firehjulsdrift
Framme Fast
Bak Oscillerende ±11 grader
Navreduksjon Planetgir i hjulenden
Differensial Konvensjonell
Utvekslingsforhold 23 334

DEKK
Type Slangeløse dekk av lasterype
Standard 20.5 R25, , L3

Tilvalg
20.5 R25, , XHA
20.525, 16PR, L3
20.525, 16PR, L5

OVERSIKT
Beskrivelse HL955A HL955AXT
Arbeidsvekt 15 800 kg (34 830 lb) 16 490 kg (36 350 lb)

Skuffekapasitet
Topp 2,8 m3 (3,7 yd3)
Strøken 2,4 m3 (3,1 yd3)

Skuffens brytekraft 14 370 kg (31 680 lb) 14 540 kg (32 055 lb)

Tipplast
Ret 11 350 kg (25 022 lb) 9 400 kg (20 723 lb)
Hel sving 9 850 kg (21 716 lb) 8 150 kg (17 968 lb)

HYTTE
ROPS/FOPSførerhus som oppfyller standardene ISO 3471 og ISO 3449

BREMSER

Kjørebremser

Hydraulisk utløste, våte skivebremser frigjør 
systemet, som er en uavhengig foraksel for 
de fire hjulene. Selvjusterende 
hjulhastighetsbrems.

Parkeringsbrems Fjærbelastet hydraulisk utløst brems.

Nødbrems
Når bremseoljetrykket synker vil 
indikatorlampen advare sjåføren og 
parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

HYDRAULISK ANLEGG
Type Lastfølende hydraulikksystem

185 l/min (48,8 gal/min) vid 2 200 rpm/min
Maksimalt driftstrykk 280 bar (3 980 psi)

Styringsventil 2 spolar (skuffe, bom) 
3 spolar (skuffe, bom, aux)

Løftekrets
Ventilen har fire funksjoner: Heve/holde/
senke/flytestilling.
Kan justere automatisk kickout fra horisontalt 
til fullt løft.

Tiltkrets
Ventilen har tre funksjoner: Tilt tilbake / 
hold / tom Kan justere automatisk 
skoposisjoner til ønsket belastningsvinkel.

Hydraulisk syklustid med 
nominell nyttelast

Løft fra lasteposisjon: 5,5 sek
Tømme ved maksimal økning: 2,0 sek

Senke, tømme, flyte ned: 3,9 sek
Totalt: 11,4 sek

Sylinder

Typ: Dobbeltvirkende
Antal sylindre – diameter × 
slag

Løft 2125 × 745 mm 
(24,9" × 29,3")

HL955A Tilt 1–140 x 560 mm 
(15,5" × 1' 10")

HL955A XT Tilt 1140 x 585 mm 
(15,5"× 1' 11")

STYRESYSTEM
Type Lastfølende hydrostatisk leddet styring

Pumpe Stempelpumpe med variabel fortrengning

Systemtrykk 210 bar (3 046 psi)

Sylinder Dobbeltvirkende 2–70 mm (2,8”) 
x 418 mm (16,5”)

Styrevinkel 40° henholdsvis til høyre og venstre

Egenskaper Senterleddi midten av rammen. 
Ratt med tilt og teleskopfunksjon

* Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) tilgjengelig

SERVICEVOLUMER
ENHET ℓ US gal
Drivstofftank 230 60,8
DEFtank 37 8,7
Kjølesystem 42 11,2
Veivhus 18 4,8
Transmisjon 33 8,7
Framaksling 32 8,5
Bakaksling 32 8,5
Hydraulikkoljetank 110 29,1
Hydraulikkanlegg (inklusive tank) 200 52,8

LYD
Det garanterte støynivået oppført nedenfor kan variere avhengig av ulike 
faktorer, inkludert driftsforhold, kjøleviftehastighet og motortype. Hørselsvern 
skal brukes dersom sjåføren arbeider i et førerhus som ikke er forsvarlig 
vedlikeholdt eller dersom sjåføren utsettes for støyende omgivelser ved å la 
dører og/eller vinduer stå åpne.

Med maksimal kjøleviftehastighet:

Lydtrykknivå i førersetet (ISO 6396:2008) 67 dB(A)

Støynivå utenfor (ISO 6395:2008) 103 dB(A)
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HYTTE OG INTERIØR STD
ALARMER, AKUSTISK OG VISUELL
Tett luftilter  
Transmisjonsfeil 
Batterispenning 
Bremseoljetrykk 
Motorens oljetrykk 
Drivstoffnivå 
Hydraulikkoljens temperatur 
Kjølevæsketemperatur 
Transmisjonsoljens temperatur 
Driftsbremsens oljetrykk 
Kjølevæskenivå 
Vann i drivstoffsystemet 
Vedlikeholdsintervaller
Ryggealarm 
Signalhorn, elektrisk 
Motoravstenging 
BATTERIER
900 CCA, 12 V, 2 ST. 
MÅLERE
Kjølevæsketemperatur 
Drivstoffnivå 
Hastighetsmåler 
Transmisjonsoljens temperatur 
INDIKATORER
Parkeringsbroms 
Hellys 
Blinklys 
Kontrollampe for styring med joystick
FNR
Pilotavstenging 
Automatisk motoravstengning
Lastdempningssystem
Setebelte 
Differensialsperre
LCD-SKJERM
Klokke og feilkode 
Teller for driftsttimer 
DEFnivå 
Motorens turtall 
Rekkevidde for valgt gir 
Indikator 
Driftstid og kjørelengde 
Temperatur (kjølevæske, 
hydraulikkolje, girolje)
BELYSNINGSSYSTEM
LED-taklys 
2 stopp- og baklys 
4 blinklys 
Bremselys (motvekt) 
2 LED kombinasjonslys bak
2 lyskastere på fremre stativ 
2 LED frontlykter
2 arbeidslamper på fronttaket 
4 arbeidslamper på fronttaket 
2 arbeidslys bak på taket
4 arbeidslamper (LED) på fronttaket 
2 arbeidslamper (LED) på baktaket
2 arbeidslys på grillen 
2 arbeidslamper (LED) på grillen
BRYTER
Varsling 
DPF 
Motorluke åpen 
Parkering 
Hovedstrømbryter for batteri 
FNR-veksler 
Fotbryter for differensialsperre
Sekundær styring
Pilotavstenging 
Luftkompressor
TENNING

*  Standard og tilleggsutstyr kan variere. Kontakt din Hyundai-forhandler for mer informasjon.
* Maskinens egenskaper kan variere avhengig av internasjonale standarder.
* * Bildene kan vise tillegg og tilleggsutstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land.
* Materialer og spesifikasjoner kan endres uten varsel annonsert på forhånd.

•  Alle målinger er avrundet til nærmeste hele tall.

HYTTE OG INTERIØR STD
Nøkkel 
Knapp
MEMBRANBRYTER PÅ SKJERM
Hovedlys 
Arbeidslys 
Automatisk smøring
Hurtigkobling
Lastdempingssystem
Veiesystem 
Varsellampe
Vindusvisker bak
Oppvarmede speil 
Autoposisjon 
Finmodulering 
Kamera
HYTTE (lyddempet)
Tenner og askebeger
Kleskrok 
AUTOMATISK KLIMAANLEGG
Aircondition og varmeapparat 
Defroster 
Intervallvisker og spyler, foran og bak 
STOL
To-tommers uttrekkbart sikkerhetsbelte og 
justerbar mekanisk fjæring (oppvarmet)
To-tommers uttrekkbart sikkerhetsbelte og 
justerbar luftfjæring (oppvarmet)
PERSONLIG OPPBEVARING
Konsollboks 
Boks- og koppholder 
Ryggespeil (1 innvendig) 
Ryggespeil (2 utvendige, oppvarmede) 
Rattstamme; tilt og teleskopfunksjon 
Ratt med knott 
Solbeskyttelse av rulletype (frontrute) 
Solbeskyttelse av rulletype (bakrute)
Tonet sikkerhetsglass 
Hytte med en dør 
Magasinlomme 
PEDALER
En gasspedal 
Bremsepedal 
Dobbel bremsepedal
Gasspedal uten ECO-bryter
Gasspedal med ECO-bryter
Radio/USB-spiller 
Gummimatte 
Armlene  
24 til 12 volt DC-omformer (20 A) 

MOTOR STD
Generator, 95 A 
Frostvæske 
MOTOR, CUMMINS, B6.7
Steg V 
Låsbart motorrom 
Viftebeskyttelse 
Primingpumpe for motordrivstoff 
Drivstoff/vannutskiller 
MODUL FOR AVGASSRENSING
DOC, SCR og DPF 
Regntrekk, motorluftinntak 
Kylare 
Drivstoffvarmer 
Sikteglass for kjølevæskenivå 
Peilepinne for motorolje 
Sentrifugal luftrenser

TELEMATIKK STD
HiMATE
ECD (motorkoblet diagnostikk) 

DRIVLINJE STD
Färdbroms (sluten våt bromsskiva) 
Parkeringsbroms 
Momentomvandlare 
Girkasse F4 / R3, datastyrt, elektronisk 
mykgiring, automatgir og kickdown-
funksjoner
Transmisjon F5 / R3 med låsekobling
Sikteglass for girolje 
Giroljekjøler 
Giroljekjøler  med termostat
Kjølesystem for akslinger
FRAMAKSLING
Hydraulisk differensialsperre
Differensialbrems
Åpen differensial 
BAKAKSLING
Differensialbrems
Åpen differensial  
DEKK
20.5 R25, **, L3 
20.5 R25, XHA2
20.525, 16PR, L3
Kjørehastighetsbegrenser (20-40 km/t) 

HYDRAULIKKANLEGG STD
Løftautomatikk 
Skuffeposisjonerer, automatisk 
Diagnostisk trykkuttak 
Hydraulikkoljekjøler 
Elektrohydraulisk styring med 
joystick
Elektrohydraulisk kontroll (fingertupp)
Elektrohydraulisk styring med joystick
Lastdempningssystem
Sekundært styringssystem
Ekstra rør for ekstrakretser
Hurtigkoblingsrør
Automatisk smøring
MCV 2 kretser
MCV 3 kretser
Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO)

SIKKERHET STD
Roterande varningslampa (LED)
Nødstyring
Backkamera
AAVM (AVM + IMOD)
Sekundär bildskärm
Radar
ROPS/FOPSHYTT
Sikkerhetslås for bom

ØVRIG STD
Midtlåsestang 
Motvekt 
Motvekt – tung vekt
Fjernstyrt førerhusdør
Dør- og førerhuslås, en nøkkel 
Dører, serviceadkomst (låsing)
Dører, servicetilgang (fjernkontroll)
Trekkstang med pin 
ERGONOMISK PLASSERT OG SKLISIKRE, 
VENSTRE OG HØYRE
Rekkverk 
Stiger 
Plattormer 
Steg 

Støtfanger (foran / bak) 
Sikteglass for hydraulikkolje 
Løfte- og festekroker 
Lasterkobling, forseglet 
PZ-bjelkeutførelse 
Lang bom
Beskyttelsesdeksler mot skade 
Verktøysett
2,8 m3 skuffetann, 2 stk., Boltmontert
2,8 m3 skuffe, skjærestål, boltemontert 
2,8 m3 skuffe, skjærestål, ISO QC
ISOhurtigkobling
BESKYTTELSE
Veivhus
Transmission
Førerhusvindu (foran / bak)
Sprutbeskyttelse
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NOTATER



Spesifikasjoner og konstruksjon kan endres uten forrige melding. Bilder av produkter 
fra Hyundai Construction Equipment Europe kan vise annen utrustning enn 
standardutstyr.

Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 
4, 3980 Tessenderlo, Belgium. Tel: (32) 14562200 Fax: (32) 
14593405
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