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Teknisk beskrivning av DCG150-6 serienr. A40400961 
 

Årsmodell 2016 

Serienummer: A40400961  

 

DCG150-6 med hjulbas L3 = 3250 mm 

Byggd enligt Europanorm för CE-märkning EN1551 och EN12895 (EMC-test) 

 

Kapacitet 

15000 kg vid 600 mm TP-avstånd upp till lyfthöjd 5000 mm 

 

Lyftstativ 
Duplex standard - frisiktsutförande med kraftiga stativprofiler. 

 

Lyfthöjd H4 5000 mm 

Frilyft H2       0 mm 

Stativhöjd H3 4195 mm 

 

Vagn 

Hydraulisk sidoföring och spridning. Bredd 2500 mm 

 

Gafflar 

Gaffeldimension 200 x 70 x 2000 mm 

 Virkesstöd höjd 1700 mm 

 Skevning på vänster gaffel 

 Full gaffelkoning 

 

Drivutrustning 

Volvo TAD572VE. Emissioner enl gällande krav steg IV Final 

Elektroniskt kontrollerad med övervakning 

 

Effekt 160 kW vid 2300 rpm  

Vridmoment 910 Nm vid 1200 rpm 

 Motorvärmare 

 

 

Transmission 
ZF 3WG 171, automatväxlad låda 

Elektroniskt kontrollerad med övervakning hydrodynamisk transmission 

3 växlar framåt - 3 växlar bakåt 

 Elektronisk inching 

 

 

 

 

Hytt 
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EGO, marknadens modernaste hytt, med mycket bra komfort och ergonomi 

Fällbar för bra serviceåtkomlighet.  

Sikten är optimal med stora glasytor utan skymmande hörnstolpar fram.  

Ljud- och vibrationsnivån är mycket låg genom isolerad infästning mot chassit.  

Steglös inställning av värme. Fläkt för defroster, värme, friskluft och recirkulation.  

Varningssummer för ej åtdragen parkeringsbroms. 

Rattstam, ratt och elservoreglage är inställbara för bästa ergonomi 

 Globertrotterhytt, invändigt ökad takhöjd ca 200 mm 

 12 mm takruta 

 Klimatanläggning ECC, auto avstängning vid öppen dörr 

 Tonade rutor inkl. laminerad frontruta 

 Solskyddsgardin för takruta 

 Minirattstyrning 

 Radio med MP3, AUX samt Bluetooth 

 2 st 12 V och 2 st 24 V uttag 

 Brytare på lyftspak för fram och back 

 BeGe 3100 luftfjädrad förarstol, värme, längsdämpning, midjebälte, hög rygg 

 Uttag kupévärmare, sammankopplad med motorvärmare 

 

Hydraulik 

Variabelt lastkännande hydraulsystem 

 Tiltvinklar fram/bak 11/8 grader 

 Hydrauloljekylare 

 

Elsystem 

24 V elsystem, som är logiskt uppbyggt och lätt att serva. 

Elsystemets säkringar, reläer och plintar är placerade i en elcentral på hyttens insida bakom 

föraren, för lätt åtkomlighet. 

Tydligt synliga varningslampor och mätare i hytt. 

 

Belysning 

2 st färdbelysning på framskärmar 

2 st arbetsstrålkastare LED på stativ 

2 st backlampor LED via färdväljare 

Blinkers LED fram och bak 

Bak- och bromsljus LED 

 6 st extra strålkastare LED på bakkant hyttak i belysningsramp 

 1 st extra strålkastare LED och steg mellan tiltcylindrarna 

 

 

Hjulutrustning 

Drivhjul: 4 st, RT20 12.00 R20, Continental 

Styrhjul: 2 st, RT20 12.00 R20, Continental 
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Extrautrustning 

 Stänkskydd drivhjul och styrhjul 

 Lastdämpning 

 Ströhäck vänster sida 

 Halkskydd av aluminium mont.på lyktskydd och framskärmar 

 Nedre fotsteg med galler 

 Automatiskt tomgångsstopp efter 5 minuter lämnad förarstol (justerbart) 

 Brandskydd SBF 127B, skyddsklass II 

- Brandsläckningssystem halvautomatiskt Dafo Forrex 

- 2 st 6 kg handbrandsläckare 

- Automatisk avstängning av bränslesystem 

- Utvändig avstängning av motor 

 Centralsmörjning 14 pkt, styraxel, stativ- och tiltinfästning 

 Elektrisk hyttpump 

 Nato 24 V hjälpstartsuttag 

 LGF-skylt 

 

Följande dokumentation ingår: 
* Instruktionsbok 

* Underhållsmanual 

* Unik reservdelskatalog 


