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KLAR TIL Å FORANDRE VERDEN

HL960A Hjullaster en ny generasjon 
anleggsutstyr som støtter europeiske utslippsnivå 
på nivå 5. Men den gjør så mye mer enn det! 
Samtidig som den oppfyller krav fra myndighetene 
har Hyundai tatt mål av seg å levere kundetilfredshet 
på et banebrytende nivå, samtidig som utstyret gir 
maksimal ytelse og produktivitet, bedre sikkerhet, 
samt mer tilrettelagt og forbedret kontroll på 
oppetid.

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

• Lastsensitivt hydraulikkanlegg

• Elektro-hydraulisk styring

• Presist system for vektkontroll

• Eco-pedal (ekstrautstyr)

• 5-trinns girkasse med lock-up klutsj

• Intelligent klutsj-avstenging (ICCO)

Holdbarhet/Sikkerhet

• AAVM kamerasystem (ekstrautstyr)

• LED-lys (ekstrautstyr)

• Akslinger av premium kvalitet

• Sinter bremseskiver

• Akslingskjøler (ekstrautstyr)

• Termostat-basert transmisjonskjøling

• Fullstendig forseglet motororm

• Høykvalitet slanger

• Radarvarsling bakover (ekstrautstyr)

Komfort

• Romslig førerhus

• 7” trykkbetjent skjerm

• Ride control system

• Luftfjæret sete med varme 

• Fullt justerbare armlener

• Joystick betjening (ekstrautstyr)

• Fingertupp-styring (ekstrautstyr)

Servicevennlighet

• Motordeksel kan åpnes helt opp

• Forlengede serviceintervaller

• Hi-MATE telematikksystem

• Vertikalt stablede kjølere

• Reverserbar vifte

E N T R E R  E N 
V E R D E N 
H VO R  A LT  E R 
M U L I G
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Detaljer kan utgjøre en stor forskjell når det kommer til sikkerhet, særlig når 
du arbeider i røffe omgivelser. Og det er ikke bare snakk om å tilfredstille lover 
og regler. HL960A sine sikkerhetsfunksjoner er konstruert og testet for å møte 
dine behov i den virkelige verden, til og med et ekstra par øyne med tilvalget 
Advanced Around View Monitoring (AAVM) og radarsystemer. Operatørens 
selvtillit forbedres av teknologi som gir deg en følelse av stabilitet og smidig 
ytelse under arbeid med tunge laster. Ved å sikre en rolig arbeidsplass, fri for 
ulykker, bidrar denne hjullasteren til den produktiviteten og sinnsroen som 

inngår i uttrykket the Hyundai Effect.

BESKYTTELSE BÅDE 
FOR PERSONELL 

OG UTSTYR

Radarsystem finnes som tilvalg, og oppdager 
hindringer bak maskinen, både om dagen og natten, 
uten noen dødpunkter. Avstanden mellom hindringen 
og lasteren vises på skjermen.

Den nylig designede 
motordekselet 
forbedrer sikten drastisk 
for operatøren.

En hydraulisk 
differensialsperre 
forhindrer hjulspinn for 
bedre produktivitet og 
drivstofføkonomi.

A ride control system med en 
stempelakkumulator reduserer slag mot 
hjullasterens hus og skuffe for mer stabil 
og komfortabel drift. Den reduserer også 
søl og bidrar dermed til både komfort og 
produktivitet.

Operatøren blir minnet  
på å feste setebeltet  
både med lyd og  
visuell alarm.

Tilvalget Advanced Around View Monitoring 
(AAVM) gir deg en 360° oversikt over din umiddelbare 
nærhet i arbeidsmiljøet. Det inkluderer også Intelligent 
Moving Object Detection (IMOD) teknologi som senser 
og varsler deg når mennesker eller objekter kommer 
nærmere maskinen enn 5 meter.

“Den ser tøff ut, men ytelsen er 
utrolig smidig og forutsigbar. 
Det gir meg ekstra selvtillit og 
en følelse av sikkerhet når jeg 
arbeider.”
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ET FØRERMILJØ SOM ER 
DESIGNET RUNDT DEG

HL960A sin førerkabin er designet som et produktivt, stressfritt arbeidsmiljø som 
passer perfekt til hver enkelt operatør. Innbydende og romslig, gir den state-of-
the-art teknologi for å redusere støy og vibrasjoner, noe som gir et lydnivå på bare 
68 dB, som er lavest i denne maskinkategorien. Justerbare seter av høy kvalitet 
lar deg nå alle kontroller på en komfortabel måte. En rekke teknologier sikrer 
enklere overvåkning av maskinen, bedre kommunikasjon og underholdning. Det 
grunnleggende designet bidrar til den selvsikkerheten og sinnsroen som til sammen 
gir the Hyundai Effect.

The HL960A har et stort, komfortabelt sete 
med varme som standard. Varme og armlene er fullt 
justerbart og, for ekstra komfort kan det leveres en 
luftfjæret versjon som ekstrautstyr. Takket være en 
integrert elektro-hydraulisk kontrollhendel, 
bruker du mindre kraft for å betjene funksjoner, noe 
som hjelper deg å jobbe lenger og mer produktivt.

Førerhusets dør kan åpnes 
fjernstyrt fra bakkenivå for 
ytterligere sikkerhet og komfort.

Myk stopp funksjonen reduserer hastigheten 
på den hydrauliske sylinderen når den 

nærmer seg enden av slaglengden. Dette 
gir mindre rykk på enden av slaget, noe 
som gir økt betjeningskomfort og bedre 

materialutnyttelse. 

Instrumentpanelet er optimalisert for å gi rask 
og enkelt adgang til maskinens statusinformasjon 
mens du arbeider, og har en syvtommers 
berøringsskjerm for utmerket legibility.

Eco Report funksjonen gjør 
det enkelt for operatører å utvikle 
effektive vaner i arbeidet ved å vise 
sanntidsdata om maskinens ytelse.

Alle indikatorer som viser 
maskinstatus er samlet i 
ett kluster for å sikre enkel 

og effektiv styring.

“Alt jeg trenger er rett her 
ved fingertuppene mine, og 
kontrollfunksjonene er så 
intuitive at det føles som jeg er 
en del av maskinen.”
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HL960A sin pålitelige Cummins B6.7 
Stage V motor leverer rikelig med 
krefter for å håndtere tungt arbeid 
under ekstreme forhold. Den støttes opp 
av en rekke teknologier som forbedrer 
drivstofføkonomien samtidig som en 
holder skadelige utslipp nede på et 
minimum.

Presise betjeningssystemer er lagt til 
for å sikre at du får maksimalt utav 
maskinens imponerende ytelser, 
inklusive optimalisert turtallsmatching 

for den ultimate balanse mellom 
dreiemoment og turtall. Når den 
betjenes i Power Smart mode, gir 
motoren besparelser i drivstofforbruket 
på 3-5% i tillegg til smidig ytelse under 
arbeid med tunge laster, slik som 
graving. Hyundai sitt patentbeskyttede 
vektsystem er innebygget som 
standard. Ekstra funksjoner for styring, 
overvåkning og vedlikehold hjelper deg 
å oppnå optimal ytelse og produktivitet 
hver eneste dag, på hvert eneste 
anleggsområde.

SKREDDERSYDD 
TEKNOLOGI FOR BEDRE 
PRODUKTIVITET

Som for alle A-Serie maskiner kommer HL960A med vårt 
integrerte etterbehandlingssystem for eksos, som 
kutter utslipp og reduserer driftskostnader samtidig som det 
gir forbedret pålitelighet og enklere vedlikehold.

Det svært presise automatisk/manuelle akkumuleringsvektsystemet 
hjelper deg å styre produksjonen mer effektivt under alle slags forhold. For 
maksimal presisjon vises ikoner for vektfeil og en tofarget vektverdiindikator 
på skjermen.

Et elektro-hydraulisk kontrollsystem forbedrer presisjon og 
komfort under betjening av maskinen, og gir deg enkel kontroll under 
alle slags arbeidsforhold.

Motoren stenger ned automatisk når maskinen er i dvale for 
å kutte drivstofforbruk og fonhindre unødvendige avgasser. Forskjellige 
driftsmodus og tomgangstider kan velges i tråd med arbeidsmiljø,  
noe som ytterligere forbedrer effektiviteten.

HL960A er utstyrt med en femtrinns 
girkasse og en låsbar klutsj, noe som 
lar deg arbeide mer effektivt samtidig som 

drivstofforbruket holdes nede.

“Det gir en utrolig følelse 
å kontrollere alle disse 
kreftene. Arbeid med tung 
last, røft terreng ... Det føles 
virkelig som om jeg kan 
takle hva som helst!”
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MER OPPETID 
FOR EN PÅLITELIG 
AVKASTNING PÅ 
DIN INVESTERING

Hydraulikkanlegget er forenklet med en integrert 
styringsventilsystem. Dette gjør at en ikke trenger 
hydraulikkslanger koblet til hver ventil, noe som redusere 
antall mulige lekkasjepunkter.

HL960A har premium kvalitet akslinger med forbedret 
lastkapasitet for bedre pålitelighet og holdbarhet. Et separat 
oljekjølesystem for akslingen finnes tilgjengelig som et 
tilvalg for å unngå overoppheten under arbeid med tunge laster 
eller oppgaver som krever hyppigere bremsing.

HL960A er ustyrt med en termostat for 
transmisjonskjøling. Denne funksjonen hjelper å varme opp 
væsken raskt og holder optimal arbeidstemperatur om vinteren, 
samtidig som den beskytter komponenter og øker effektivitet.

Høykvalitets slanger med enestående motstand mot 
varme og trykk gir maksimal holdbarhet, selv i røffe 
arbeidsfohold.

Intelligent Clutch Cut-Off (ICCO) funksjonen 
minimerer tap av krefter i momentomformeren og gjør at 
du ikke må bruke like mye kraft under bremsing. Dette 
reduserer varmedannelse og slitasje på bremseskiven.

For å beskytte dine forretninger må du vite 
at investeringen du gjør i dag fremdeles vil 
gi avkastning på lang sikt. Det er grunnen 
til at vi har prioritert pålitelighet gjennom 
hele utviklingen av HL960A, fra design og 
produksjon, til kvalitetskontroll. 
Rammen og skuffen er ytterligere forsterket 
for maksimal styrke, mens skreddersydde 

beskyttelsesdeksler er tilgjengelige som 
tilvalg for å sikre vitale komponenter mot 
debris. Drivakslingen og alle driftssystemer 
er optimalisert for holdbarhet og testet 
omhyggelig på en rekke anlegg. Resulatatet er 
en tøff og holdbar arbeidshest som minimerer 
nedetid for reparasjoner og vedlikehold og 
hjelper deg å sikre din fortjeneste.
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HL960A kommer også i en heavy-duty versjon – 
the HL960AHD – for å gi enda mer verdi for våre 
kunder som jobber med tunge laster under tøffe 
driftsforhold. Denne robuste arbeidshesten er 
forsterket med heavy-duty komponenter og har 
ekstra beskyttelse på mange steder for å sikre 
uhøyeste mulige pålitelighet og holdbarhet.

Akslingene opå HL960A HD er designet for kompromissløs 
pålitelighet under kontinuerlig tungt arbeid. Til tross for sin store 
stabilitet og kraftoverføringskapasitet, har denne hjullasteren 
et kompakt design og en lav vekt. Bruk av våtskivebremser 
reduserer bremsetap og gir dermed forbedret effektivitet. 

Fordeler
• Lang levetid, robust konstruksjon og maksimal  

smidighet i drift

• Sikrer høy effektivitet ved å hindre bremsetap og 
optimalisere oljestrømmen. 

• Enkel service og bremser med lav slitasje 

• Utmerket bakkeklaring takket være et kompakt design

En stålplate dekker skuffens sylinderarm for å beskytte den 
mot fallende materiale eller materialsøl fra skuffe. Platen er montert på 

sylinderen og uavhengig fra sylinderbevegelsene.
Sterke stålplater er montert på begge sider av frontrammen.  

De forhindrer skade på hydraulikkslangene forårsaket av skarpe 
materialer under arbeid med resirkulering eller demoleringsoppdrag.

Underdekslene er boltet til rammen for å beskytte viktige 
komponenter fra kontakt med objekter og forhindre at 
materiale når motoren, transmisjon eller MCV miljøet.

Kabinbeskyttelse beskytter front- og bakvindu mot skade 
når en arbeider i tøffe omgivelser, samtidig som det gir en 
uhindret sikt til arbeidsmiljøet. Frontbeskyttelsen er hengslet 
og kan enkelt åpnes for å rengjøre vindusruten.

En stålgrilll beskytter for- og baklys 
fra materialsøl fra skuffen.

HL960AHD kan leveres med Trelleborg Brawler Soft ride 
solid dekk som tilleggsutstyr fra fabrikk.

En bakre grill beskytter ryggekameraet, arbeidslys, 
skiltlys og radiatoren fra fallende gjenstander. Designet 
vil ikk forstyrre operatørens sikt. Ståldekselet er hengslet 
og gir enkel tilgang til radiatoren for rengjøring eller 
daglig vedlikehold.

HL960HD – OPTIMALISERT 
FOR NON-STOP TUNGT 
ARBEID 
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Den sinnsroen som kommer fra rask service med minimal innsats er også en del av the Hyundai 
Effect. HL960A er konstruert for å gjøre vedlikehold som enkelt som mulig. Motohetten åpnes 

bredt for å gi enkel tilgang for rengjøring og rutineoppgaver. Alle komponenter og materialer er 
optimalisert for å sikre en lang og problemfri levetid. 

Hyundai’s Hi-MATE fjernstyringssystem bruker GPS satelitteknologi for å gi høyest mulige nivå på 
service og support. HL960A har også vårt nye Engine Connected Diagnostics (ECD) system som 

umiddelbart rapporterer alle slags motorfeil til både Hi-MATE og til motorens produsent for å sikre 
raskest og enklest mulig løsning.

ENKEL 
SERVICEVENNLIGHET FOR 
PROBLEMFRITT EIERSKAP

Med tilvalgeet autosmøresystem 
påføres smørefett på smørepunkter 
automatisk ved behov. Den korrekte 
dosering sikres og smøremidlene 
påføres jevnt og likt, noe som 
reduserer forbruk av smøremidler og 
eliminerer avfall.

Motordeksel av foldetype kan 
trekkes helt tilbake og kan 
åpnes elektrisk for enkel adgang 
til det forseglede motorrommet 
og kjølerommet. Motorrommet er 
konstuert for å forhindre muligheten 
for at brann kan dannes fra inntak 
av fremmedelementer.

For maksimal enkelhet og sikkerhet har HL960A Hyundai sin eksklusive Hi-MATE 
fjernstyringsystem. Dette lar det overvåke maskiner fra enhver slags lokasjon via en 
dedikert nettside eller en mobilapp, med tilgang til diagnose og driftsparametre slik som 
totalt antall motortimer, faktiske driftstimer og drivstofforbruk. Systemet gjør det enkelt å 
evaluere maskinens produktivitet og planlegge serviceer og vedlikeholdsoppgaver, samt 
sette i hver påkrevde kostnadsbesparende tiltak. Den tilbyr også geosperring for å beskytte 
dine maskiner mot tyveri og uautorisert bruk.

HL960A har et avhengig 
bredkjernet and finluftkjøler 
som forebygger redusert ytelse fra 
skitt og smuss. Den er også utstyrt 
med en reverserbar vifte for å 
eliminere støv og partikler.

Klimaanleggets filter er 
enkelt å skifte ut og er laget av 
spesielt utvalgte materialer for 
overlegen ytelse.
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Hyundai’s A-Serie hjullastere er designet for å 
gi bedre forhold for operatøren og levere den 
ultimate eieropplevelsen. Hver eneste detalj 
er fininnstilt for å matche dine behov ute på 
anlegget, inklusive bedre sikkerhet og komfort, 
høyere produktivitet, maksimal oppetid og enkel 
service. Alt dette er en del av the Hyundai Effect.

Se mer på hyundai-ce.eu 

FOKUSERT 
TEKNOLOGI FOR 
RESULTATENE DU 
ØNSKER
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HL960AHD DIMENSJONER
Alle dimensjoner er omtrentlige

DIMENSJONER OG 
SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER OG 
SPESIFIKASJONER

HL960A DIMENSJONER
Alle dimensjoner er omtrentlige

Beskrivelse
HL960A HL960AXT

mm ft·in mm ft·in

A. Høyde til toppen av eksosrør 3,340 10’ 11” 3,340 10’ 11”

B. Høyde til toppen av førerhus 3,450 11’ 3” 3,450 11’ 3”

C. Høyde til toppen av Product Link antenne 3,505 11’ 6” 3,505 11’ 6”

D. Høyde til toppen av varsellys 3,580 11’ 9” 3,580 11’ 9”

E. Bakkeklaring 410 1’ 4” 410 1’ 4”

F. Akselavstand 3,300 10’ 10” 3,300 10’ 10”

G. Total lengde (Uten skuffe) 6,870 22’ 6’’ 7,425 24’ 4’’

H. Transportlengde (Bed skuffe liggende jevnt med bakken) 8,140 26’ 8’’ 8,695 28’ 6’’

I. Høyde på hengslebolt i transportposisjon 465 1’ 6’’ 600 2’

J. Høyde på hengslebolt ved maksimalt løft 4,105 13’ 6’’ 4,535 14’ 11’’

K. Løftearm - Klaring ved maks løft 3,455 11’ 4’’ 3,885 12’ 9’’

L. Tømmeklaring ved maks løft og 45° tømmvinkel 2,935 9’ 8’’ 3,365 11’

M. Rekkevidde ved maks løft og 45° tømming 1,285 4’ 2’’ 1,380 4’ 6’’

N. Tømmevinkel ved maks løft og tømming (ved stopp) 50 50

O. Tilbakerullingsvinkel
Bakkenivå 42 42

Frakte 47 48

P. Svingradius (Diameter) til utside av dekk 12,060 39’ 6” 12,060 39’ 6”

Q. Klaringsradius (Diameter) til innsiden av hjulene 6,430 21’ 1” 6,430 21’ 1”

R. Bredde over hjul (Ubelastet) 2,770 9’ 1” 2,770 9’ 1”

S. Trådbredde 2,160 7’ 1” 2,160 7’ 1”

Beskrivelse
HL960AHD HL960AHDXT

mm ft·in mm ft·in

A. Høyde til toppen av eksosrør 3,340 10’ 11” 3,340 10’ 11”

B. Høyde til toppen av førerhus 3,450 11’ 3” 3,450 11’ 3”

C. Høyde til toppen av Product Link antenne 3,505 11’ 6” 3,505 11’ 6”

D. Høyde til toppen av varsellys 3,580 11’ 9” 3,580 11’ 9”

E. Bakkeklaring 410 1’ 4” 410 1’ 4”

F. Akselavstand 3,300 10’ 10” 3,300 10’ 10”

G. Total lengde (Uten skuffe) 6,870 22’ 6’’ 7,425 24’ 4’’

H. Transportlengde (Bed skuffe liggende jevnt med bakken) 8,140 26’ 8’’ 8,695 28’ 6’

I. Høyde på hengslebolt i transportposisjon 465 1’ 6’’ 600 2’

J. Høyde på hengslebolt ved maksimalt løft 4,105 13’ 6’’ 4,535 14’ 11’’

K. Løftearm - Klaring ved maks løft  3,455 11’ 4’’ 3,885 12’ 9’’

L. Tømmeklaring ved maks løft og 45° tømmvinkel 2,935 9’ 8’’ 3,365 11’

M. Rekkevidde ved maks løft og 45° tømming 1,285 4’ 2’’ 1,380 4’ 6’’

N. Tømmevinkel ved maks løft og tømming (ved stopp) 50 50

O.
Tilbakerullingsvinkel Bakkenivå 42 42

Frakte 47 48

P. Svingradius (Diameter) til utside av dekk 12,060 39’ 6” 12,060 39’ 6”

Q. Klaringsradius (Diameter) til innsiden av hjulene 6,430 21’ 1” 6,430 21’ 1”

R. Bredde over hjul (Ubelastet) 2,770 9’ 1” 2,770 9’ 1”

S. Trådbredde 2,160 7’ 1” 2,160 7’ 1”

DRIFTSSPESIFIKASJONER MED SKUFFE
Skuffetype Standardarm

Høytløftende armfor generell bruk - bolt på For generell bruk

Kanttype
Bolt-på 

kant med tenner
1 del tann 2 deler tann

2 deler tann  
og adapter

Fastboltet skjær 

Kapasitet - Oppgitt m3 (yd3) 3.3 (4.3) 3.2 (4.2) 3.2 (4.2) 3.3 (4.3) 3.3 (4.3) -

Kapasitet - Oppgitt ved 110% Fyllfaktor m3 (yd3) 3.6 (4.7) 3.5 (4.6) 3.5 (4.6) 3.6 (4.7) 3.6 (4.7) -

Bredde mm (ft/in) 2,900 (9’ 6”) 2,950 (9' 8") 2,970 (9' 9") 2,970 (9' 9") 2,900 (9' 6") -

Dumpeklaring Maksimalt løft og  
45˚ tømming

mm (ft/in) 2,935 (9' 7") 2,810 (9' 3") 2,775 (9' 2") 2,775 (9' 2") 2,775 (9’ 2”)  +430 (+1' 5")

Rekkevidde ved Maks løft og 
45˚Tømming

mm (ft/in) 1,285 (4' 3") 1,370 (4' 6") 1,390 (4' 7") 1,390 (4' 7") 1,465 (4' 10")  +95 (+4")

Gravedybde mm (ft/in) 90 (3.5") 115 (4.5") 125 (4.9") 125 (4.9") 90 (3.5") +55 (+2")

Transportlengde (med skuff) mm (ft/in) 8,140 (26' 8") 8,290 (27' 2") 8,330 (27' 4") 8,330 (27' 4") 8,395 (27' 7") +555 (+1' 10")

Største høyde med skuff på maks løft mm (ft/in) 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,820 (19' 1") +430 (+1' 5")

Klaringsradius med skuffe i løftehøyde mm (ft/in) 13,410 (44') 13,570 (44' 6") 13,620 (44' 8") 13,620 (44' 8") 13,570 (44' 6") +450 (+1' 6")

Statisk tippelast, rett (Ingen 
dekkavbøyning)

kg (lbs) 14,300 (31,525) 14,500 (31,965) 14,500 (31,965) 14,250 (31,415) 13,080 (28,835) -1,350 (-2,975)

Statisk tippelast. leddet (Ingen 
dekkavbøyning)

kg (lbs) 12,410 (27,360) 12,580 (27,735) 12,580 (27,735) 12,360 (27,250) 11,350 (25,020) -1,300 (-2,865)

Rivekraft kg (lbs) 16,670 (36,750) 17,705 (39,030) 17,705 (39,030) 16,670 (36,750) 13,870 (30,580) -240 (-530)

Driftsvekt* kg (lbs) 19,200 (42,330) 19,125 (42,160) 19,125 (42,160) 19,250 (42,440) 19,590 (43,190) +830 (+1,830)

* Alle vekt og dekkrelaterte dimensjoner er med standard 23.5 R25, L3 dekk.

DRIFTSSPESIFIKASJONER MED SKUFFE
Skuffetype Standardarm

Høytløftende  
arm

for generell bruk - bolt på For generell bruk

Kanttype
Bolt-på 

kant med tenner
1 del tann 2 deler tann

2 deler tann  
og adapter

Fastboltet skjær 

Kapasitet - Oppgitt m3 (yd3) 3.3 (4.3) 3.2 (4.2) 3.2 (4.2) 3.3 (4.3) 3.3 (4.3)  - 

Kapasitet - Oppgitt ved 110% Fyllfaktor m3 (yd3) 3.6 (4.7) 3.5 (4.6) 3.5 (4.6) 3.6 (4.7) 3.6 (4.7)  - 

Bredde mm (ft/in) 2,900 (9' 6") 2,950 (9' 8") 2,970 (9' 9") 2,970 (9' 9") 2,900 (9' 6")  - 

Dumpeklaring Maksimalt løft og  
45˚ tømming

mm (ft/in) 2,935 (9' 7") 2,810 (9' 3") 2,775 (9' 2") 2,775 (9' 2") 2,775 (9’ 1”) +430 (+1' 5")

Rekkevidde ved Maks løft og 
45˚Tømming

mm (ft/in) 1,285 (4' 3") 1,370 (4' 6") 1,390 (4' 7") 1,390 (4' 7") 1,465 (4' 10") +95 (+4")

Gravedybde mm (ft/in) 90 (3.5") 115 (4.5") 125 (4.9") 125 (4.9") 90 (3.5") +55 (+2")

Transportlengde (med skuff) mm (ft/in) 8,140 (26' 8") 8,290 (27' 2") 8,330 (27' 4") 8,330 (27' 4") 8,395 (27' 7") +555 (+1' 10")

Største høyde med skuff på maks løft mm (ft/in) 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,640 (18'6") 5,820 (19' 1") +430 (+1' 5")

Klaringsradius med skuffe i løftehøyde mm (ft/in) 13,410 (44') 13,570 (44' 6") 13,620 (44' 8") 13,620 (44' 8") 13,570 (44' 6") +450 (+1' 6")

Statisk tippelast, rett (Ingen 
dekkavbøyning)

kg (lbs) 14,400 (31,750) 14,600 (32,190) 14,600 (32,190) 14,350 (31,415) 13,170 (29,035) -1,350 (-2,975)

Statisk tippelast. leddet (Ingen 
dekkavbøyning)

kg (lbs) 12,500 (27,560) 12,670 (27,930) 12,670 (27,930) 12,450 (27,450) 11,430 (25,200) -1,300 (-2,865)

Rivekraft kg (lbs) 16,670 (36,750) 17,705 (39,030) 17,705 (39,030) 16,670 (36,750) 13,870 (30,580) -240 (-530)

Driftsvekt* kg (lbs) 19,450 (42,880) 19,375 (42,710) 19,375 (42,710) 19,500 (42,990) 19,840 (43,740) +830 (+1,830)

* Alle vekt og dekkrelaterte dimensjoner er med standard 23.5 R25, L3 dekk.
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SKUFFEVALG - TABELL

DENSITET PÅ DRIFTSMATERIALER 
Løs materiale Materialdensitet [tonn / m³]

Jord / Leire 1.5 ~ 1.7

Sand og grus 1.5 ~ 1.7

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

19 mm (0.75 in) og større 1.8

HL960A / HL960AHD SKUFFEVALG TABELL
Standard løftearm, allround skuffe

Type
m3

(yd3)

Materialdensitet [ton / m3]

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

Skjærekant
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

1-Bolt on tooth
3.2

(4.19)
3.7 m3 (3.84 yd3) 3.0 m3 (3.92 yd3)

2-Bolt on tooth
3.2

(4.19)
3.7 m3 (4.84 yd3) 3.0 m3 (3.92 yd3)

2-Bolt on tooth & SEG
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

Skjærekant Q/C
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

Høytløftende arm, Generell bruk

Type
m3

(yd3)

Materialdensitet [ton / m³]

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

Cutting edge
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

1-Bolt on tooth
3.2

(4.19)
3.7 m3 (3.84 yd3) 3.0 m3 (3.92 yd3)

2-Bolt on tooth
3.2

(4.19)
3.7 m3 (4.84 yd3) 3.0 m3 (3.92 yd3)

2-Bolt on tooth & SEG
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

Cutting edge Q/C
3.3

(4.32)
3.8 m3 (4.97 yd3) 3.1 m3 (4.5 yd3)

115%     110%     105%     100%     95%

Fyllfaktor

ENDRING I DRIFTSSPESIFIKASJONER - DEKK
Dekk 23.5-25 20PR L5 23.5 R25, ★, XHA 23.5-25 20PR L3 23.5-25 Kvalitets dekk

Driftsvekt(kg) 
kg  +500  -150  -150 2,290

lb +1,100 -330 -330 5,050

Statisk tippelast. Rett (Ingen dekkavbøying)
kg  +370  -110  -110 1,670

lb +820 -240 -240 3,680

Statisk tippelast. Leddet (Ingen dekkavbøying)
kg  +320  -95  -95 1,440

lb +710 -210 -210 3,170

Vertikal høydeforandring
mm  +60  -10  -9 30

ft/in +2.36” -0.39” -0.35” 1.18”

R. Bredde over dekk (Ubelastet)
mm  +16  -2  +4 6

ft/in +0.63” -0.07” +0.16” +0.24”

P. Klaringsradius (Diameter) til utside av dekk
mm  +16  -2  +4 6

ft / in +0.63” -0.07” +0.16” +0.24”

Q. Klaringsradius (Diameter) til innside av dekk
mm -16  +2 -4 -6

ft/in -0.63” +0.07” -0.16” -0.24”

* Dimensjonsendringer sammenlignet med o 26.5R25 L3 radialdekk.

OVERSIKT
Beskrivelse HL960A HL960AXT HL960AHD HL960AHDXT

Driftsvekt
kg 19,200 20,030 19,450 20,280

lb 42,330 44,160 42,880 44,710

Skuffe Kapasitet

Toppet
m3 3.3 3.3 3.3 3.3

yd3 4.3 4.3 4.3 4.3

Jevn
m3 2.9 2.9 2.9 2.9

yd3 3.8 3.8 3.8 3.8

Gravekraft, skuffe
kg 16,670 16,430 16,670 16,430

lb 36,750 36,220 36,750 36,220

Tippelast

Rett
kg 14,300 12,950 14,400 13,050

lb 31,525 28,550 31,750 28,770

Full 
sving

kg 12,410 11,110 12,500 11,200

lb 27,360 24,495 27,560 24,690
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FØRERHUS OG INTERIØR STD
ALARMER, LYD OG VISUELT
Luftfilter logging
Batterispenning
Trykk på bremseolje
DEF Lavt nivå
Kjølevæskenivå (motor)
Motorens oljetrykk
Drivstoffnivå
Temperatur på hydraulikkolje
Temperatur på motorens kjølevæske
Parkeringsbrems
Oljetrykk på servicebremse
Setebelte PÅ/AV
Transmisjonsfeil
Oljetemperatur i girkasse
Alarm, Backup
BATTERIER
850 CCA, 12 V, 2 PCS
VENTILER
Dieseleksosvæske (DEF) Nivå
Temperatur på motorens kjølevæske
Drivstoffnivå
Speedometer
Temperatur på transmisjonsolje
Horn, Elektrisk
INDIKATORLYS
Differensialsperre
FNR Joystick Styring
Fjernlys
Pilot avstenging
Blinklys
LCD DISPLAY
Klokke og feilkode
Motorens turtall
Indikator
Driftstid og distanse
Teller av driftstimer
Girvalg
Temperatur (Kjølevæske, Hydraulikkolje, T/M Olje)
LYSSYSTEM
Bremselys (Counterweight)
LED Domlys
2 Bremse og kjørelys bak
4 Blinklys
2 Frontlykter på forpart
2 Frontlykter (LED) på forpart
2 Arbeidslys fremme på tak
4 Arbeidslys fremme på tak 
2 Arbeidslys bak på tak
4 Arbeidslys (LED) foran på tak 
2 Arbeidslys (LED) bak på tak
2 Arbeidslys i grillen
2 Arbeidslys (LED) i grillen
BRYTERE
Hovedbryter for batteri
Differensialsperre
Motordeksel er åpen
FNR Velger
Fare
Fnr Shifter
Hazard
Parkering
Pilot avvstenging
Selektiv katalysator
Sekundærbetjening
MEMBRANBRYTERE I MONITOR
Hovedlys
Arbeidslys
Autosmøring
Hurtigkobling
Fjæringskontroll
Arbeidslast
Lyskaster
Visker bak
Oppvarmet speil
Autoposisjon
Finmodulering
TENNING 
Nøkkel
Knapp
CAB (LYD AVSLÅTT)
Sigaretttenner og askebeger
Jakkekrok

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

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

*  Materialer og spesifikasjoner kan endres uten 
forutgående varsel.

*  Alle imperiske målinger er avrundet til nærmeste 
pund eller tommer.

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

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

DRIVERK STD
TRANSMISJON 
Transmisjon F4 / R3, Datastyrt, Elektronisk Soft-
shift og kick-down funsjoner inkludert
Transmisjon F5/R3 med låseklutsj
Transmisjon F5/R3 med termostat
Transmisjonsolje, siktenivå
AKSLING
Åpen differensial (Bak)
Differensialbrems (Front)
Hydraulisk differensialsperre (Front)
Kjølesystem for aksling
BREMSE
Servicebrems (Innkapslet våtskive)
Parkeringsbrems
DEKK
23.5 R25, L3
23.5 R25, XHA2

23.5-25, 20PR, L3

23.5-25, 20PR, L5

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

HYDRAULIKKANLEGG STD
Autosmøring
Utfellingssystem for løftearm Kickout
Automatisk skuffeposisjon
Trykksensorer for diagnose
EH Kontroll (Joystick)
EH Kontroll (Fingertupp)
EH Joystick Styring
Hyundai Bio Hydraulikkolje (Hbho)
Siktmåler for hydraulikkoljenivå
Hurtigkobling for rør
Styring for fjæringssystem
Sekundært betjeningssystem

AVFALLSHÅNDTERINGSPAKKE 
(HL960A HD) STD
AKSLING 
Hydraulisk differensialsperre - HD (Front)
Åpen differensial - HD (Bak)
FULL BESKYTTELSE 
MCV (Maskinstyringsventil)
Skuffesylinder
Førerhusglass (Front / Bak)
Frontlykt
Akseltetning (Front / Bak)
Bakre kombilys
Arbeidslys (Bak)
Radiator
Ekstra hydraulikkslange
DEKK
SOLID (23.5-25)

ØVRIG STD
Låsestang for midtledd
Luftkompressor
UTSTYR
Tann, 1 del, Bolt on Type
Tann, 2 deler, Bolt on Type
Skjærekant, Bolt-on type
Hurtigkobling
Motvekt
Motvekt - Tung
Lås til dør og førerhus, En nøkkel
Serviceluke (Låsing)
Serviceluker (Fjernstyring)
Drakrok med bolt
ERGONOMISK TILPASSET OG SKLISIKRE,  
VENSTRE OG HØYRE 
Håndtak
Stige
Plattformer
Trinn
Kroker til løfting og å binde fast
Lasteledd, Forseglet
Parallel Z-bar Design
Hærverkbeskyttelse, hette
TELEMATIKK
Hi-Mate
ECD (Motordiagnose)
Verktøysett
BESKYTTELSE
Veivhus
Transmisjon
Støtfangere (Front / Bak)
Mudderfangere
Kabinvindu (Front / Bak)

SPESIFIKASJONER

MOTOR
Produsent / Modell CUMMINS / B6.7 / EU Stage V

Type Turboladet, luftkjølt dieselmotor 

Etterbehandlingssystem DOC, DPF, SCR, VGT

Bruttoeffekt (SAE J1995) 225 HP (168 kW) at 2,200 rpm

Nettoeffekt (SAE J1349) 222 HP (166 kW) at 2,200 rpm

Maksimal effekt 251 HP (188 kW) at 1,900 rpm
Maks dreiemoment v/ omdreininger 
(SAE J1995)

1.186 N·m (875 lb.ft) at 1,300 rpm

Sylindervolum 6.7 l (408 cu in)

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

TRANSMISJON

Kjørehastighet 
4 Trinns T/M

5 Trinns T/M  
låsbar klutsj

km/h mph km/h mph

Forover

1st 6.3 3.9 6.7 4.1

2nd 12.1 7.5 11.9 7.3

3rd 24.5 15.2 18.2 11.2

4th 39.6 24.6 28.4 17.5

5th - - 40 24.8

Revers

1st 6.8 4.2 7.1 4.4

2nd 12.8 7.9 12.5 7.7

3rd 25.7 15.9 29.9 18.5

· Dette er maksimal kjørehastighet for standard maskin med tom skuff.

AKSLINGER
Drivsystem Firehjulsdriftsystem

Oppheng Stiv frontaksling og uavhengig bakaksling

Bakaksling, sving Skråner ±12˚ fra senterbolt

Navreduksjon Planetgirreduksjon ved hjul

Differensial Konvensjonell

Reduksjonsforhold 24.667

DEKK
Type Slangeløse dekk av hjullaster-type

Standard 23.5 R25, L3

Alternative dimensjoner (tilvalg)
23.5 R25, XHA2
23.5-25, 20PR, L3
23.5-25, 20PR, L5

BREMSER

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

Parkeringsbrems Fjæraktivert, hydraulisk frigjort brems

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

HYDRAULIKKANLEGG
Type Lastdetekterende hydraulikksystem 

Implementeringsssystem

Maksimal ytelse på pumpe 239 ℓ /min (63.1 gal/min) at 2,130 rpm

Maksimalt driftstrykk 280 bar (4,061 psi)

Hydraulisk syklustid med  
oppgitt belastning

Løfte fra bæreposisjon: 5.9 Sec.

Tømme, ved maksimal løft: 1.5 Sec.

Ned, tømme, flat: 3.5 Sec.

Totalt: 10.9 Sek.

Sylinder

Type: dobbeltvirkende

Antall sylindre-boring × slaglengde

Løft
mm  2-140 x 765

in  2-5.5 x 30.1

HL960A Tilt
mm  1-160 x 530

in  1-6.3 x 20.9

HL960A XT Tilt
mm  1-160 x 530

in  1-6.3 x 20.9

STYRING
Type Lastsensende hydrostatisk styring

Pumpe
Aksialstempelpumpe med variabelt slagvolum, 
148.5 l/min (39.2 gal/min)

Systemtrykk 210 bar (3,046 psi)

Sylinder
Dobbeltvirkende  
2-80 mm (3.15”) × 424 mm (16.7”)

Styrevinkel 40° til både venstre og høyre, respektivt

* Hyundai Bio Hydraulikkolje (HBHO) tilgjengelig.

KAPASITETER VED SERVICE
UNIT liter US gal

Drivstofftank 260.0 68.6

DEF tank 37.1 9.8

Kjølevæske 42.0 11.1 

Veivhus 18.0 4.7

Girkasse 33.0 8.7 

Foraksling 35.0 9.2

Bakaksling 35.0 9.2

Hydraulikkolje (tank) 110.0 29.0

Hydraulikkanlegg (Inkludert tank) 200.0 52.8

FØRERHUS
ROPS / FOPS støtter ISO 3471 og ISO 3449 nivå II standarder

STØYNIVÅ
Garantert støynivå som oppgitt nedenfor kan variere med en rekke faktorer, slik 
som driftforhold, kjøleviftens hastighet, motortype osv. Hørselsvern er nødvendig 
om operatøren arbeider i et førerhus i dårlig stand, eller blir eksponert for støyende 
omgivelser ved at dører eller vinduer står åpne. 
Med kjøleviftens hastighet på maks:

Operatørens lydnivå (ISO 6396:2008)  70 dB à 68 dB

Utvendig lydnivå (ISO 6395:2008)   105 dB(A)

* Avstand på 15 m (49.2 ft), ved kjøring forover i andre gir.
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MERKNADER MERKNADER 
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Er du klar til å oppleve the Hyundai Effect? 
Kontakt din Hyundai-forhandler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

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

Bildene i denne brosjyren viser både HL960A og HL96AHD versjoner. Vennligst spør din 
forhandler for mer informasjon.

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