
ZW-6-serien

HJULLASTARE
Modell : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Motorns nominella effekt : ZW65-6 : 50 kW / ZW75-6 : 50 kW / ZW95-6 : 55,4 kW

Arbetsvikt : ZW65-6 : 4 710 kg / ZW75-6 : 5 050 kg / ZW95-6 : 5 410 kg

Skopa ISO-rågad :  ZW65-6 : 0,70 – 1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80 – 1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00 – 1,60 m³



2

4. KRÄV PERFEKTION

ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

ZW65-6, ZW75-6 
OCH ZW95-6  
UTAN 
KOMPROMISSER
Hitachis nya kompakta hjullastare har 
utvecklats speciellt för att uppfylla kraven 
från den europeiska anläggningsindustrin. 
ZW65-6, ZW75-6 och ZW95-6 erbjuder 
exceptionella prestandanivåer utan 
kompromisser på effektivitet tack 
vare den låga bränsleförbrukningen.

Perfekt för ett brett spektrum av 
tillämpningar, ZW65-6, ZW75-6 och 
ZW95-6 är extremt mångsidiga och 
erbjuder en bekväm arbetsmiljö samt 
sätter en ny standard för tillförlitlighet.

10. DEN ULTIMATA I MÅNGSIDIGHET6.  ETT OBESTRITT RYKTE OM
TILLFÖRLITLIGHET

8. ENGAGERAD I HÅLLBARHET



3

14. HÖJDEN AV TEKNIK12. AV DEN HÖGSTA KVALITETEN
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KRÄV PERFEKTION

Den nya serien av kompakta hjullastare 
från Hitachi har konstruerats och byggts 
efter marknadens krav med hjälp 
av marknadsledande teknologi och 
med tonvikt på miljö och säkerhet för 
operatören. Konstruktionen av ZW65-6, 
ZW75-6 och ZW95-6 har uppdaterats 
för att ge enastående produktivitet 
till lägsta möjliga ägandekostnad och 
erbjuder unik teknologi och funktion.

Exceptionell 
driftsäkerhet
500-timmars 

serviceintervall.

Högsta kvalitet
Noga övervakad 

konstruktion och 

produktion.

Utmärkt mångsidighet
Maximal transporthöjd under 2,5 m.

Siktfält
360° sikt från hytten.

Tuff och tålig
Kraftfull monobom.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Enkelt underhåll
Ny Deutz Steg V-kompatibel 

motor.

Servicevänlig
Smidig motorhuv ger 

tillgång och överblick.

Imponerande 
stabilitet
Självstabiliserande 

midjestyrning.

Miljövänlig
Oljeserviceventil finns som standard

för att förhindra oljespill.
Högsta produktivitet
Kort cykeltid och hög 

dragkraft.

Förstklassig 
effektivitet och 
säkerhet
Hydrauliskt redskapsfäste.

Utmärkt komfort
Ergonomiska kontroller och 

lätt insteg till förarhytten.



6

ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Minimal stilleståndstid
Med serviceintervall på 500-timmar kan 
maskinen arbeta tillförlitligt under långa 
tidsperioder mellan olje- och filterbyten. 
Detta leder till minimal stilleståndstid och en 
hög tillgänglighetsnivå.

Överskådligt
Motorhuven öppnas enkelt och erbjuder en 
bra överblick kring motorn, bränsletanken 
och bränslefilter. Detta bidrar till att 
rutinunderhåll är snabbt avklarade för att 
säkerställa en tillförlitlig prestanda.

Effektiv kylning
Ett större luftintag ger utrymme för en effekti-
vare kylning och förbättrar bränsleeffektivitet.

Säker förvaring
Mekanisk batterifrånskiljare finns nu som 
standard. Detta bidrar till att undvika 
elolyckor vid underhåll och för att bibehålla 
batteriladdningen vid långtidsförvaring.

Effektiv service
Det finns som standard en serviceventil för 
att tappa motor- och hydraulolja. Detta är 
tidsbesparande vid rutinunderhåll och bidrar 
till att maximera upptiden. Även oljespill 
förhindras och det bidrar till en bättre miljö.

Hitachi Construction Machinery är känt världen över för sin pålitlighet för 
att uppnå optimala nivåer på tillgänglighet och prestanda och det nya 
sortimentet av kompakta hjullastare är inget undantag. De kan arbeta på 
högsta effektivitetsnivå och är lätta att underhålla tack vare enkel konstruktion 
och komponentplacering.

Smidig motorhuv ger bra överblick.

Ingen annan utrustning 

fungerar så bra som 

Hitachi Construction 

Machinery
André Molenaar, ägare, Molenaar Zand en Grond BV

ETT OBESTRITT RYKTE 
OM TILLFÖRLITLIGHET
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Högt flöde finns som tillval så att ett bredare 
utbud av redskap kan användas.

Manuell batterifrånskiljare för att underlätta 
underhållsarbetet.
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Hydraulslang, kablage och skopcylinder 
skyddas inuti monobommen.

Högpresterande monobom säkerställer 
precision.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Hydrauliskt redskapsfäste gör redskapsbyte 
enkelt och ökar mångsidigheten.

Med Deutz Steg 

V-kompatibla motor har alla 

maskiner låga servicebehov 

och är extremt driftsäkra 

med långa serviceintervall 

på 500 timmar.

ENGAGERAD 
I HÅLLBARHET
Hitachis rykte för tuffa och marknadsledande anläggningsmaskiner fortsätter med 
den nya serien av kompakta hjullastare. Designad och konstruerad för att fungera 
inom ett brett spektrum av krävande arbetsplatser är ZW65-6, ZW75-6 och 
ZW95-6 en symbol för hållbarhet.

Kraftfull prestanda
Den övergripande konstruktionen på de 
nya kompakta hjullastarna är väl tilltagen 
och mycket hållbar. Däribland den nya 
monobommen som har en vridstyv 
konstruktion och dubbla lyftcylindrar. 
Minskad vridning av aggregatet ger större 
precision under avvägning.

Utmärkt stabilitet
Hitachis kompakta hjullastare har en 
självstabiliserande pendlande midja som 
ökar stabiliteten vid körning på ojämnt 
underlag, höjer tipplasten, förbättrar hjulens 
fäste och sänker tyngdpunkten. Detta leder 
till nya nivåer av kontroll och prestanda.

Förbättrat skydd
Monobommens konstruktion bidrar även till 
att slangar och kablage sitter internt vilket 
skyddar vitala komponenter. Detta förbättrar 
inte bara maskinens livslängd, utan ökar 
också säkerheten och produktiviteten på 
arbetsplatsen.

Minskade kostnader
Med ny design på det hydrauliska 
redskapsfästet säkerställs en säker funktion 
utan risk för haveri. Med sin geometri 
blir redskapsfästet styvare och erhåller 
dessutom snabbare tömningscykel. Hållbar 
design ger lägre omkostnader.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

DEN ULTIMATA 
I MÅNGSIDIGHET
Hitachis kompakta hjullastare ger en problemfri och smidig körning oavsett 
arbetsplats. Deras mångsidighet understryks av en kompakt design, 
användarvänlighet och hög precision.

Redskap monteras säkert och snabbt 
med hydrauliskt redskapsfäste.

Hjullastaren är lätt 

att manövrera, med 

precisa och mjuka 

rörelser
Nazif Orakçi, operatör, Dolphin Metal Separation

Hög flexibilitet
Det hydrauliska redskapsfästet möjliggör 
snabb och enkel anslutning av redskap. 
Med lastarmsdämpning, parallellföring, 
diffspärr och sin unikt pendlande midja höjs 
produktivitet och komfort oavsett underlag. 
Tillvalet med det höga flödet rekommenderas 
för användningen av redskap som kräver 
större hydraulflöde, exempelvis sopvalsar 
och gräsklippare.

Lätt att transportera
Hitachis kompakta hjullastare är smidiga att 
flytta med trailer, mycket tack vare maskinen 
inte överstiger 2,50m i höjd. Modellerna 
ZW65-6 och ZW75-6 har transporthastigheter 
på 30 km/h. Hög hastighet och snabb acce-
leration och ökar deras mångsidighet.

Förbättrad sikt
Den smarta monobommen erbjuder bästa 
sikt över redskapet tack vare sin smala design. 
Bättre sikt möjliggör högre arbetstakt. Det 
har också en positiv effekt på säkerheten.

Hög produktivitet
Genom en generös lyfthöjd passar Hitachis 
kompakta hjullastare för ett brett spektrum 
av branschlösningar, inklusive allmänt entre-
prenadarbete, återvinning och jordbruk.

Större kontroll
En HDrive (handgas), möjliggör styrning av 
motorns varv/min genom ett vred samti-
digt som körhastigheten styrs via pedalen 
oberoende av motorns varvtal. Detta är an-
vändbart då hydrauliska redskap ska kom-
bineras med körning t.ex. sopvals. Det gör 
maskinen mer användarvänlig och ytterliga-
re ökar maskinens mångsidighet.

Större variation
Med fler däckalternativ än någonsin förut är 
kompakta hjullastare från Hitachi lämpliga 
för alla typer av arbetsmiljöer.
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HDrive förbättrar precisionen och 
mångsidigheten.

Lyfthöjden är lämplig för användning i 
många olika branscher.



12

Fri sikt runt om förbättrar säkerheten.Säkert och lätt insteg i förarhytten.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Hitachi ZW65-6, ZW75-6 

och ZW95-6 har utvecklats 

specifikt för den europeiska 

marknaden och är tillverkad i 

Tyskland.

AV DEN HÖGSTA 
KVALITETEN
Varje ny kompakt hjullastare är noggrant testad för att säkerställa att den uppfyller 
högsta möjliga krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Designen bygger på 
hållbarhet och prestanda genom en kraftig konstruktion och komponenter av hög 
kvalitet.

Användarvänliga reglage förbättrar 
förarkomforten (multifunktionsspak är tillval). 

Enkelt insteg
Den breda dörren öppnas 180° och maski-
nens fotsteg och handtag ger ett enkelt och 
säkert insteg.

Utmärkt sikt
Runtomsikt 360° från den rymliga hytten 
bidrar till att skapa en bekväm arbetsmiljö, 
och bidrar även till att öka säkerheten och 
produktiviteten.

Längre livslängd
I monobommens infästning sitter dubbelsi-
diga lager som klarar större vridning och 
belastning. Detta bidrar till att förbättra pre-
standan och förlänger livslängden på kom-
ponenterna.

Förbättrad komfort
Reglage och instrument är ergonomiskt 
utformade för förbättrad produktivitet och 
förarkomfort. En avancerad ljudanläggning, 
luftkonditionering, bekväm förarstol och 
stort förvaringsutrymme bidrar till den 
perfekta arbetsplatsen.

Lättmanövrerad
En joystick som är lätt att använda, 
innehållande reglage för hög/låg-växel och 
fram/back samt aktivering av differentialspärr 
i båda axlarna. Som tillval finns en servostyrd 
joystick som erbjuder följsam kontroll samt 
har integrerad funktion för redskapsstyrning.

Stöldskydd
För ökat stöldskydd finns tillval för GPS-
spårning eller startspärr.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

Spjutspetsteknik 

är själva hjärtat 

hos våra kompakta 

hjullastare
Martin Vissers, produktspecialist på hjullastare, 
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

HÖJDEN 
AV TEKNIK
Den avancerade teknik som ligger till grund för ZW65-6, ZW75-6 och 
ZW95-6 har utvecklats för att möta de ständigt föränderliga behoven inom 
anläggningsindustrin. Varje komponent har byggts för att maximera prestanda 
och erbjuder föraren full kontroll.

Efterlever de senaste 
bestämmelserna
Den nya Deutz Steg V-motorn har kyld 
avgasåtercirkulation (EGR), common rail-
teknik och dieseloxidationskatalysator (DOC). 
En stor fördel med Deutz motorteknik är det 
minskade underhållsbehovet och att ägaren 
slipper kostsamma partikelfilterbyten.

Sparar kostnader
Den nya starka drivlinan ger maximal 
drivkraft och förbättrade servicenivåer. 
Enklare service leder till färre driftsstopp och 
bättre utnyttjandegrad.

Optimal prestanda
Hitachi kompakta hjullastare är försedda 
med en multifunktionsdisplay som visar 
användbar information och statusuppdate-
ringar. Detta bidrar till att göra underhållet 
enklare och säkerställer en optimal prestanda.

Ökad produktivitet
Kraftfull parallellförande Z-kinematik säker-
ställer en högre tömningshastighet och 
optimal brytkraft. Detta är exempel på avan-
cerad teknik som förbättrar prestandan och 
ökar produktiviteten.

Underhållsbehoven minskas med den 
nya motorn.
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Multifunktionsdisplay är lätt att överblicka 
i hytten.

Kraftfull Z-kinematik bidrar till att öka 
produktiviteten.
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ZW65-6 / ZW75-6 / ZW95-6

SÄNK DIN 
TOTALKOSTNAD
Hitachi har skapat programmet Support Chain after-sales för 
att säkerställa optimal effektivitet, minimal stopptid, sänkta 
driftkostnader och bibehålla ett högt andrahandsvärde.

Vi är mycket nöjda med 

kvaliteten och den låga 

ägandekostnaden som 

Hitachi hjullastare har
Phil Meuser-Schaede, ägare, Trasswerke Meurin

Global e-Service
Hitachi har utvecklat två fjärrövervakande 
system som en del av dess onlineapplikation 
Global e-Service. Owner’s Site och ConSite 
är en integrerad del i hjullastaren och sänder 
dagligen driftdata via GPRS eller satellit till 
www.globaleservice.com. Via Owner’s Site 
får kunderna omedelbar tillgång till varje 
enskilda maskin i sin flotta, och den viktiga 
information som krävs för att kunna följa 
upp dem på arbetsplatserna.

Teknisk support
Varje servicetekniker genomgår en 
fullständig utbildning. Dessa utbildningar 
ger servicetekniker möjlighet att få tillgång 
till den tekniska kunskap som finns inom 
Hitachi kvalitetssäkringsavdelning och 
konstruktionsavdelning. De kan sedan 
kombinera denna globala kunskap med 
det lokala landet och kundens kultur för 
att tillhandahålla den högsta graden av 
support.

Utökad garanti och 
servicekontrakt
Varje ny Hitachi kompakta hjullastare täcks 
till fullo av tillverkarens garanti. För extra 
skydd – grund av svåra arbetsförhållanden 
eller för att minimera reparationskostnaden 
på utrustning – erbjuds Hitachis återförsäljare 
alternativet med en utökad garanti som 
kallas HELP (Hitachi Extended Life Program) 
samt omfattande servicekontrakt. Dessa 
kan hjälpa till att optimera varje maskins 
prestanda, minska driftstopp och säkerställa 
högre andrahandsvärde.
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Global e-Service Teknisk support Hitachi reservdelar

Reservdelar
Från Hitachis 53 000m2 stora reservdelslager, 
HCME European Parts Depot i Nederländerna, 
levereras reservdelar med mycket god 
tillgänglighet till hela Europa, delar av 
Mellanöstern och Afrika.
•  Hitachi Genuine Parts: får maskiner att 

arbeta längre, med lägre kostnader för 
drift och underhåll.

•  Hitachi Select Parts och 2Genuine Parts: 
speciellt för äldre maskiner, de kostar 
mindre, har en hög kvalitet och levereras 
med tillverkarens garanti.

•  Performance Parts: för att klara krävande 
förhållanden, de har tillverkats för bättre 
hållbarhet, bättre prestanda och längre 
livslängd.

•  Renoverade komponenter: erbjuder en 
ekonomiskt hållbar lösning, de är det 
bästa alternativet när förebyggande 
reparationer krävs.

Oavsett val är den välkända kvaliteten från 
Hitachi Construction Machinery säkerställd.
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Minigrävmaskiner ZAXIS grävmaskiner Hjullastare
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Hitachi Construction Machinery

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
(HCM) bildades 1970 som ett dotterbolag 
till Hitachi, Ltd. och har blivit en av världens 
största leverantörer av entreprenadmaskiner. 
Som en pionjär på att producera hydrauliska 
grävmaskiner, tillverkar HCM även hjullastare, 
tipptruckar, bandgående kranar och maskiner 
för specialapplikationer.

I förening med avancerad teknik, har Hitachi 
Construction Machinery ett rykte om 
högsta kvalitet. Att vara lämplig för ett brett 
spektrum av branscher, innebär alltid hårt 

arbete runt om i världen – genom att bidra 
till att skapa infrastruktur för ett säkert och 
bekvämt sätt att leva, utveckla naturresurser 
och stöd till katastrofhjälpinsatser.

Hitachi hjullastare är kända för att vara 
pålitliga, hållbara och mångsidiga - kapabla 
att leverera de högsta produktivitetsnivåerna 
under de mest krävande förhållanden. De 
är utvecklade för att ge ägare en minskad 
total ägandekostnad, och operatörer den 
ultimata nivån av komfort och säkerhet.

BYGG EN 
BÄTTRE FRAMTID
Hitachi, Ltd. bildades 1910 med en grundfilosofi att bidra till samhället genom teknik. 
Detta är fortfarande inspirationen bakom Hitachi-gruppens tillförlitliga produkter som 
svarar till dagens utmaningar och bidrar till att skapa en bättre värld.

Hitachi, Ltd. är nu ett av världens största företag, med ett mycket stort utbud av 
innovativa produkter och tjänster. Dessa har skapats för att utmana konventionen, 
förbättra den sociala infrastrukturen och bidra till ett hållbart samhälle.

Tipptruckar

Vi utvecklar 

entreprenadmaskiner 

som bidrar i 

utvecklingen av 

moderna och 

bekväma samhällen
Kotaro Hirano, HCM President
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SPECIFIKATIONER
ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Arbetsvikt 4 710 kg 5 050 kg 5 410 kg

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

Skop-
kapacitet

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

•  Monobom med hydrauliskt 
redskapsfäste

•  Kraftfull parallellförande 
Z-kinematik

•  Självstabiliserande midjestyrning
•  Panoramahytt med stort takfönster
•  DPF

•  Effektstyrd, högpresterande 
hydrostatisk drivning

•  Planetaxlar med manuell 100 % 
differentialspärr på fram- och 
bakaxel

•  Smidig hydraulik med joystick
•  Stort utbud av redskap

Motor ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Modell Deutz

Typ Tystgående vattenkyld 2.9 L4 turbo

Nettoeffekt 2 300 varv/min

enligt ISO 14396 68 hp/50 kW 68 hp/50 kW* 75 hp/55,4 kW

Max. moment vid 1 600 varv/min

enligt ISO 14396 235 Nm 235 Nm 260 Nm

Luftintag Torrluftsfilter med 2 element med säkerhetskassett

Elsystem

Driftspänning 12 V

Batterikapacitet 100 Ah

Generator 95 A

Drivlina ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Axlar Kraftig planetväxel

Differentialspärr Manuell inkoppling av differentialspärr fram/bak 100 % 

låsning, via spakknapp

Däckstorlek
Alternativ

12.5-18 

365/70 R18

12.5-18 

405/70 R18

365/70 R18 

405/70 R18

Hastigheter: körning på väg 
körning på arbetsplatsen

0-20 km/h (30 km/h) 

0-7 km/h

Oscillationsvinkel +/- 11˚

Bromsar ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Färdbroms Hydrostatisk motorbroms som verkar på alla 

fyra hjulen. 

Hydrostatisk skivbroms på framaxeln, verkar på 

alla fyra hjulen

Parkeringsbromsar Mekaniskt aktiverad parkeringsbroms, verkar på alla 

fyra hjulen

Styrning ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Hydrostatisk midjestyrning

Maximal styrvinkel 2 x 40°

Svängradie över bak RK = 3 700 mm

Hydraulsystem ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Singelkrets hydraulsystem, hydraulpump med fast deplacement

Max prestanda 2 300 varv/min, 62 liter/min och 250 bar

Flytläge

2 lyftcylindrar 70 ø 80 ø

1 skopcylinder 90 ø 100 ø

Fyllningsvolymer ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Motor med filter cirka 8,0 liter

Bränsletank cirka 87,0 liter

Framaxel total cirka 5,9 liter

Bakaxel total cirka 6,8 liter

Hydraulsystem inkl tank 
cirka

60 liter

Prestanda ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Skopvinkel Bärvinkel 47 % tömningsvinkel topp 45 %

Lyftkraft från marknivå 3 500 daN 4 300 daN 4 300 daN

Brytkraft 3 500 daN 4 200 daN 4 000 daN

Drivkraft 3 800 daN 3 800 daN 4 100 daN

Tipplast1

Standardskopa, Rak 3 220 kg 3 700 kg 4 100 kg

Standardskopa, Fullt svängd 2 900 kg 3 300 kg 3 680 kg

Maxlast2 Jämt underlag

Gaffelställ, Rak 2 100 kg 2 350 kg 2 610 kg

Gaffelställ, Fullt svängd 1 900 kg 2 100 kg 2 350 kg

1 TIPPLAST ENLIGT ISO 14397 2 MAXLAST ENLIGT EN 474-3

Miljö ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Motor enligt EU 97/68 Steg V

Bullernivå

Ljudeffektnivå (LWA)1 99 dB(A)

Akustisk effektnivå (LpA)2 75 dB(A)

Vibrationer

Totalvärde på vibrationer3 < 2,5 m/s²

Effektiv vibrationsnivå4 < 0,5 m/s²

1 Enligt 2000/14/EG 2 Enligt ISO 6396
3 Enligt ISO/TR 25398 4 Enligt ISO/TR 25398
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Skopor
Standard 0,7 m³ 4 x 1 (0,65 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1 550 1 625

GG 735 595

H1 2 470 2 470

H4 340 340

H14 420 420

HH1 90 105

HH4 3 275 3 275

HH5 4 150

HH6 2 475 2 375

HH7 3 010

HH10 3 030 3 010

JJ 2 780 2 770

L2 2 030 2 030

LL2 5 285 5 475

LL3 Z 780 880

W1 1 600 1 600

W3 1 315 1 315

WW1 1 600 1 600

HÖGT LYFT

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

Täthet 1,4 t/m³

HH6 2 785 2 685

Gafflar Lastkrok

AA3 19˚

BB 1 085

CC 1 315

DD 410

FF 2 850

GG 1 385

HH 4 510

HH1 100

HH9 3 050

LL2 5 730 6 385

YY 1 240

ZW65-6 mått
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ZW75-6 mått Skopor

Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1 590 1 625

GG 760 595

H1 2 470 2 470

H4 340 340

H14 420 420

HH1 90 105

HH4 3 275 3 275

HH5 4 150

HH6 2 475 2 375

HH7 3 010

HH10 3 030 3 010

JJ 2 780 2 770

L2 2 030 2 030

LL2 5 285 5 475

LL3 Z 780 880

W1 1 750 1 750

W3 1 405 1 405

WW1 1 850 1 950

HÖGT LYFT

Skopor

Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

Täthet 1,4 t/m³

HH6 2 785 2 685

Gafflar Lastkrok

AA3 19˚

BB 1 085

CC 1 315

DD 410

FF 2 850

GG 1 385

HH 4 510

HH1 100

HH9 3 050

LL2 5 730 6 385

YY 1 240
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ZW95-6 mått Skopor

Standard 1,00 m³ 4 x 1 (0,95 m³)

AA1 45˚ 42˚

DD 535

EE 1 650 1 785

GG 700 515

H1 2 440 2 440

H4 325 325

H14 415 415

HH1 100 140

HH4 3 270 3 270

HH5 4 250

HH6 2 400 2 280

HH7 2 980

HH10 3 015 2 980

JJ 2 780 2 770

L2 2 030 2 030

LL2 5 350 5 595

LL3 Z 850 1 030

W1 1 750 1 750

W3 1 405 1 405

WW1 1 850 1 950

HÖGT LYFT

Skopor

Standard 1,0 m³ 4 x 1 (0,95 m³)

Täthet 1,4 t/m³

HH6 2 710 2 590

Gafflar Lastkrok

AA3 19˚

BB 1 100

CC 1 365

DD 435

FF 2 865

GG 1 355

HH 4 510

HH1 95

HH9 3 065

LL2 5 730 6 385

YY 1 240
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UTRUSTNING
Standardutrustning ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

Hydraulkrets för redskapsfäste • • •
12 V-uttag • • •
Rockhängare • • •
Bekväm panoramahytt med ROPS och takfönster • • •
DPF-filter (partikelfilter, ej AdBlue®) • • •
Förardörren kan öppnas 180° • • •
Ergonomisk joystick • • •
Fäst- och lyftpunkter • • •
Spolmekanism för framruta och för bakruta • • •
Värme och ventilation med funktion för 
återcirkulation • • •

Eluppvärmd bakruta • • •
Hydrauliskt redskapsfäste, marknadskompatibelt • • •
Kupébelysning • • •
Multifunktionsmonitor • • •
Mångsidigt justerbar förarstol • • •
Mekanisk batterifrånskiljare • • •
Oljeserviceventil • • •
Vindrutetorkare parallellförande • • •
Rutan på höger sida kan öppnas 180° – 
och kan låsas i två positioner • • •

Bakre vindrutetorkare • • •
Säkerhetsbälte • • •
Singelnyckel system • • •
Golvmatta i ett stycke enkel rengöring • • •
Justerbar ratt, höjdled • • •
Förvaringsutrymme i förarhytten • • •
Solskydd • • •
Tonade fönsterrutor • • •
Tonad takruta • • •
Bogserdrag • • •
Färdbelysning • • •
Två ytterbackspeglar som kan fällas in • • •

Extrautrustning ZW65-6 ZW75-6 ZW95-6

30 km/h version

Backvarnare

Luftfjädrad förarstol

Ett stort utbud av redskap

Roterande varningslampa

Skopskydd enligt vägstandard

Förrenare

Motor 55 kW (75 hp)

FOPS-skydd för hyttak

Handskfack med lock

HDRIVE (handgas + inching på pedal)

Högt flöde 77 liter/min

Hydraulslangar för 1:a hjälpkretsen

Innerbackspegel

Immobilizer (stöldskydd)

LED-lampor (fram och bak)

Konstantflöde för 3:e funktion

Servostyrd joystick med integrerad 
redskapskontroll (3dje funktion)

Läckoljeledning

Radio (med eller utan DAB+)

Lastarmsfjädring

Säkerhetsventiler (HRV)

Arbetsbelysning bak, 2st

Variationer på däck

Tryckt i Europa

Innan maskinen, inklusive satellitkommunikationssystemet, används i ett 
annat land än utrustningen är ämnad för, kan det vara nödvändigt att 
utföra ändringar på den så att den överensstämmer med lokala föreskrifter 
(inklusive säkerhetsföreskrifter), lagar och förordningar i landet. Denna maskin 
bör inte exporteras eller användas i annat land än den är avsedd för innan 
överensstämmelsekontroll är utförd. Kontakta din Hitachi-återförsäljare om du 
har frågor om denna överensstämmelse.

Dessa specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.  

Bilder och foton visar standardmodeller och kan ibland inkludera extrautrustning, tillbehör och all 

standardutrustning med vissa skillnader i färg och funktioner.  

Se till att ha läst och förstått förarhandboken före bruk för korrekt användning.

Hitachi Construction Machinery
www.hitachicm.eu


