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Hydrema 
922F   922F 2.55



Innovativ 

jordförflytt ning 

sedan 1959

Hydrema har sedan 1959 utvecklat, tillverkat, sålt och 

servat högteknologiska entreprenadmaskiner. 

Maskiner som är effektiva, innovativa och av hög kvalitet. 

På marknaden utmärker sig produkterna genom både 

sina tekniska och fysiska egenskaper. De är därför 

mycket väl lämpade för att utföra specialiserade 

uppgifter inom bygg- och anläggningsbranschen.



Hydremas 20-tonsdumper i 922F-serien 
bryter på flera sätt med de vanliga kon-
struktionsprinciperna för ledade dump-
rar i denna klass

Utvecklad för känslig och 

besvärlig terräng

Den låga egenvikten, den helt unika led-
ade svängleden, ”äkta” boggiaxlar med 
stor styrvinkel samt marknadens bästa 
effekt/vikt-förhållande ger 922F-serien 
oöverträffade manöveregenskaper i ter-
räng. Där andra måste ge upp fortsätter 
denna dumper att köra. En stor fördel när 
arbetet måste utföras så effektivt som 
möjligt!

Stabila köregenskaper  

Hydremas 922F-serie har fantastiska kör-
egenskaper vid alla hastigheter och på alla 
underlag – tack vare den oscillerande och 
hydrauliskt stabiliserade svängleden. Detta 
ger tillsammans med elektroniskt styrd fjäd-
ring och nivåkontroll på framaxeln mycket 
hög komfort för operatören.

Bakaxeln är en äkta boggiaxel med vertikal 
rörelse för varje enskilt hjul. Det garanterar 
bästa möjliga markkontakt oberoende av 
nivåskillnaderna. Genom att alla sex hjulen 
ständigt har kontakt med underlaget och att 
vikten därigenom fördelas jämnt blir mark-
trycket mycket lågt samtidigt som stabilite-
ten, säkerheten och komforten för opera-
tören blir hög.

Bränslesnål motor med 

låg bullernivå

I besvärlig terräng är motorns effekt och vrid-
moment helt avgörande. På 922F-serien kom-
mer vridmomentet för de sex hjulen från en 
kraftfull 6-cylindrig Cummins QSB-6.7 Steg 
4 motor och en intelligent 6-växlad ZF Soft-
Shift-växellåda. 

Den variabla motorfläkten ger behovsanpas-
sad kylning, vilket gör den både mycket brän-
sleeffektiv och tystgående. Växellådans avan-
cerade växlingssystem garanterar hög sta-
bilitet med smidiga växlingar. Det förhindrar 
att hjulen börjar spinna och ger maximalt 
vridmoment.
 

Mångsidig 22 T dumper 

för terräng och väg.

HYDREMA 922F SERIEN

922F serien / 5

922F-serien är det självklara valet för mjuk terräng eller områden 

med känsliga markförhållanden som kräver lägsta möjliga marktryck. 

Dumpern tar sig igenom alla typer av terräng.



922F SERIES / 5

FÖRDELAR

Utmärkta köregenskaper. Fortsätter där andra fordon tvingas att ge upp. 

Hög kvalitet. Gedigen konstruktion. Byggd för att hålla länge. Uthyrningsvänlig.

Låg egenvikt och äkta boggiaxlar ger ett mycket lågt marktryck.

Det högsta effekt/vikt-förhållandet på marknaden.  

Oerhört användarvänlig och lätt att använda. Hög säkerhet och operatörskomfort. 
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Snabb och enkel manövrering

En dumper i 922F-serien är enkel att manöv-
rera och operatören kommer snart att kän-
na sig bekväm med maskinens manöver-
egenskaper och funktioner. Användarvänliga 
reglage och joystickstyrd tippning, automa-
tisk eller manuell växling samt branschens 
bästa sikt från den fjädrade förarhytten ger 
oerhört bra arbetsförhållanden med mycket 
hög komfort.  

Effektiv tippning  

922F-serien har ett mycket energieffektivt 
hydraulsystem med fyra pumpar som gör att 
styrning och tippning aldrig känns ”trög”. De 
separata pumparna ger en helt oberoende 
kontroll av styrningen och tippfunktionerna. 
Fordonet kan positioneras samtidigt som 
tippningen påbörjas. Den kraftfulla dumper-
korgen har en hög tippvinkel som gör att 
materialet kan lastas av snabbt. 

De kraftfulla tippcylindrarna är skyddade 
under korgen. Tipphydrauliken ökar auto-
matiskt motorns varvtal när joysticken för 
tippning aktiveras. Detta ger mycket snabba 
tippcykler. Dämpningen vid tippcylindrarnas 
ändläge och korgens automatiska återgång 
ökar också tipphastigheten och säkerställer 
att korgen automatiskt sänks ned på chassit.  
 
Hög kvalitet och lång livslängd

922F-serien är en högkvalitativ produkt 
som kan användas nästan varsomhelst. 
Den har utvecklats och konstruerats för
att användas varje dag, år efter år. Gen-
om att den är lätt att manövrera och har 
många möjligheter för personliga ope-
ratörsinställningar i hytten lämpar den 
sig också mycket bra för uthyrning.

922F 2.55 till vägkörning

Beroende på krav finns dumpern även i 
en version för körning på väg. 922F 2.55 
är samma dumper i en smal version. Dum-
perkorgen, axlarna och däcken är smala-
re jämfört med standardversionen, vilket 
gör att dumperns bredd ligger under 
2,55 m. Dumpern kan registreras för kör-
ning på allmänna vägar (beroende på re-
gion) och kan fås i en version för antingen
30 km/h eller 50 km/h.

* Beroende på region



TEKNISKA DATA

Designad och byggd 

för att hålla.
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Chassi

Ledat chassi med pendelstång och 
dubbla hydrauliska stabilisatorer 
i svängleden ger hög stabilitet både
vid körning och vid tippning. Chas-
sit är tillverkat av höghållfast stål 
för att ge högsta möjliga styrka och 
lägsta möjliga egenvikt.
Oscillation: +/– 12º.

Motor

Cummins QSB 6,7-liters 6-cylindrig
Steg 4 motor med DOC- och SCR-
katalysator med AdBlue. 24-ventil-
ers common rail-turbodiesel med 
intercooler, elektronisk variabel 
turboladdare och EGR med kylning.
Max. effekt 218 kW / 296 hk vid 
2 100 v/min. Max. vridmoment 
1 044 Nm vid 1 500 v/min.

Axlar

Fram: Styv axel med elektroniskt 
styrd fjädring och nivåkontroll. En
separat nivåkontroll på varje sida
rätar upp maskinen vid hög hastig-
het i kurvor. Framaxeln har en diffe-
rentialspärr med 75 % spärrverkan. 
Bak: Kraftfull boggiaxel med reduk-
tionsväxel i naven. Enkel och under-
hållsfri konstruktion. Stor pendel-
vinkel. Boggikonstruktionen ger kon-
stant markkontakt för samtliga hjul 
och utmärkta offroadegenskaper.

Styrning

Den servoaktiverade hydrostatiska 
styrningen ger förträfflig komfort 
eftersom stötar från terrängen inte
fortplantar sig till ratten. Separat 
pump med variabelt flöde för styr-
ningen. Styrvinkel: +/– 38o

Hydraulsystem

Hydraulsystemet består av fyra obe-
roende hydraulpumpar: 
Pump 1: Konstantflödespump på 32 
l/min för bromsar, svängled, stabili-
satorer, differentialspärr och fram-
axelfjädring.  
Pump 2: Pump med variabelt flöde 
på 163 l/min för svängstyrning. 
Pump 3: Konstantflödespump på 189 
l/min för tippfunktioner. 
Pump 4: Pump med variabelt flöde 
på 50 l/min för nödstyrning.
(Flödesvärden angivna vid 2 200 v/
min för motorn.)

Växellåda 

Automatisk ZF ERGOPOWER 6 WG 
210-växellåda med 6 framåtväxlar 
och 3 backväxlar. Växellådan är ut-
rustad med 100 % lock-up på alla 
växlar och manuellt aktiverad diffe-
rentialspärr mellan fram- och bak-
axeln. Automatisk eller manuell väx-
ling. Topphastighet: Framåt: 50 km/h
– back: 31 km/h. Max. dragkraft: 
207 kN

Bränsle

Diesel: 300 liters bränsletank.
AdBlue: 19 liters tank.
Båda är integrerade i främre chassi.

Dumperkorg

Robotsvetsad dumperkorg av hög-
hållfast Hardox 450-stål utan sido-
ribbor. De dubbelverkande tippcy-
lindrarna är placerade under korg-
en så att de är maximalt skyddade. 
Extrautrustning: Avgasuppvärmd 
korg och automatiskt styrd bakluc-
ka. Tipptid: 7,5 sek. upp / 5,5 sek. 
ned. Tippvinkel: 70°.

Ljudnivå

LpA: 73 dB(A) (i hytt) 
LwA: 106 dB(A) (utanför hytt)

Bromsar / Retarder

Fullt dubbelkretsbromssystem med 
skivbromsar i oljebad på samtliga 
sex hjul. Felsäker parkeringsbroms 
på framaxeln. Underhållsfria brom-
sar. Manuellt styrd avgasbroms.

Elsystem

Vanligt 24 V-system med 70 A. Ge-
nerator. Batterier: 2x 12 V, 100 Ah.

BEKVÄM

Utmärkt operatörs-

komfort och enkel 

serviceåtkomst.
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Utmärkt operatörskomfort 

Hytten har två dörrar med belysning som
ger säker instigning vid alla ljusförhållan-
den. Hytten är rymlig med utmärkt sikt 
och en inredning som är lätt att rengöra.
Hytten är ROPS/FOPS-godkänd och där-
med maximalt säker.

Alla funktioner är optimalt ergonomiskt 
placerade. Joysticken är monterad som 
en integrerad del av höger armstöd. Stol-
en, armstöden och ratten kan ställas in i 
många olika lägen. 

Datorstyrd instrumentdisplay med data-
lagring, kraftfullt värme- och kylsystem,
förvaringslåda och uttag för 12 V/24 V-
kontakter är standard.

Tack vare att samtliga funktioner är lät-
ta att använda är arbetsförhållandena 
för operatören de bästa tänkbara.

Genom att joysticken styr exempelvis 
tippning och växelval, framåt/back och 
differentialspärr, har du på ett smidigt 
sätt alltid dumperns huvudfunktioner 
nära till hands.

Vibrationerna reduceras också tack 
vare den kraftfulla viskösa hyttupphäng-
ningen. 

Enkel serviceåtkomst

Den elektriska motorhuven gör att du lätt
kommer åt motorrummet endast genom 
att trycka på en knapp inne i hytten. 

Samtliga servicepunkter är placerade 
så att den dagliga servicekontrollen kan 
utföras enkelt och problemfritt.



Specifikationer.

922F 922F(HM) 922F 2.55

STD. MC KA* MC LA** STD. MC KA* MC LA** STD. MC KA* MC LA**

Däck 600/60x30.5 800/45-30.5 20.5-R25 EM

Totalvikt kg 35900 35500 35700 36400 36000 36200 36600 36200 36400

Egenvikt kg 15900 13500 13700 16400 14000 14200 16600 14200 14400

Lastkapacitet kg 20000 22000 22000 20000 22000 22000 20000 22000 22000

B. Totalbredd mm 2930 2930 2930 3180 3180 3180 2550 2550 2550

C. Frigång mm 480 480 480 480 480 480 480 480 480

D. Dumperkorgens bredd mm 2750  -  - 2750  -  - 2550  -  -

E. Totalhöjd mm 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3490

Transporthöjd mm 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440 3440

F. Lasthöjd mm 2610  -  - 2610  -  - 2690  -  - 

G. Höjd med upphöjd korg mm 6340  -  - 6340  -  - 6340  -  - 

H. Tippfrigång mm 820  -  - 820  -  - 820  -  - 

I. Överhäng, bak mm 1415 1244 762 1415 1244 762 1415 1244 762

J. Axelavstånd, boggi mm 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636

K. Längd mm 9140 8965 10143 9140 8965 10143 9140 8965 10143

L. Frigångsvinkel, fram ° 26 26 26 26 26 26 26 26 26

M. Frigångsvinkel, bak ° 68  -  - 68  -  - 68  -  - 

N. Tippvinkel ° 70  -  - 70  -  - 70  -  - 

O. Axelavstånd mm 3720 3720 5370 3720 3720 5370 3720 3720 5370

R. Överhäng, fram mm 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370

Korgkapacitet, struken m3 9,2  -  - 9,2  -  - 9,2  -  - 

Korgkapacitet, rågad m3 12  -  - 12  -  - 12  -  - 

Tipptid, upp sec. 7,5  -  - 7,5  -  - 7,5  -  - 

Tipptid, ned sec. 5,5  -  - 5,5  -  - 5,5  -  - 

Vändradie, yttre m 8,37 8,37 11,07 8,49 8,49 11,19 8,18 8,18 10,88

Marktryck (med last) kPa 131 131 131 98 98 98 146 146 146
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Flervals-

konfigurationer.

 

Hydremas dumprar i 922F-serien erbjuder flera olika konfigurationer 

beroende på dina behov och krav.

922HM har breda däck på 800 mm med 
förstklassiga terrängegenskaper. 922F--
serien finns både i en standardversion 
med en dumperkorg och i två MultiChas-

sis-versioner med ett kort och ett långt 
axelavstånd för montering av många olika
kundanpassade lösningar. Valet är ditt!

MultiChassis KA* MultiChassis LA**

922F

Standard

922F

2.55

* Kort axelavstånd ** Långt axelavstånd

10 / 922F serien

922F



“Golfbanans arkitekter rekommenderade 

Hydrema 922 för jobbet. Vi samlar in sand 

och jord cirka 2 km från golfbanans entré 

och kan köra ända fram till platsen där 

materialet ska lastas av utan att skada 

vägar och ömtåliga fairways.”
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Maskin:

Fjädrande framaxel med automatisk nivåreglering

Däck, 922F: 600/60-30.5

Däck, 922F(HM): 800/45-30.5

Däck, 922F 2.55: 20.5-R25 EM

Avgasbroms 

Framaxel: Differentialspärr för begränsad slirning

Differentialspärr mellan fram- och bakaxeln

Underhållsfri färdbroms och parkeringsbroms

Motorhuv med elektrisk öppning

4 halogenstrålkastare

Baklyktor integrerade i korgen

Hytt:

Viskös-elastisk hyttfjädring

Multifunktionell joystick i höger armstöd

Datorstyrd instrumentpanel

Två dörrar med enkel instigning

Halksäkra fotsteg för att stiga in i och ut ur hytten

Automatiska strålkastare

8 Megabeam-arbetslampor

Uttagsbox för 12 V och 24 V i hytten

Torkare med intervallstyrning – fram/bak 

Solskydd på hytten – fram

Handlampa

Röd belysning inuti hytten (för användning på natten)

Automatisk luftkonditionering

Roterande varningsljus

Radio med BLUETOOTH

Två justerbara vidvinkelspeglar med värme

Luftfjädrad stol med värme

Drift:

Automatisk inställning av tipphastighet

Automatisk tippbroms

Farthållare

Akustisk backvarnare

System för bakåtsikt med monitor i hytten

Många standardfunktioner

och mer extrautrustning.  

Hjul/däck: (922F)

20.5-R25 EM – marktryck, med last: 146 kPa

800/45-30.5 – marktryck, med last: 98 kPa

600/60-30.5 – marktryck, med last: 131 kPa

650/65-R25 EM – marktryck, med last: 120 kPa

Dumperkorg:

Baklucka för korg, hydraulisk (inkl. central smörjpunkt)

Avgasuppvärmning för korg (inkl. 2-vägs avgasventil)

Förstärkt korg – 8 mm Hardox 450

Skydd för baklyktor

Hytt:

Kylbox med elektrisk reglering – 17 liter

DAB-radio med Bluetooth + antenn

Extra roterande varningsljus

Brandsläckare – 1,87 liter

GPS-spårningsenhet

Hyttuppvärmning (diesel) – 9 kW

4 st. xenon-arbetslampor – FRAM

2 st. xenon-arbetslampor – BAK

2 st. xenon-arbetslampor – SIDA

4 st. LED-arbetslampor – FRAM

2 st. LED-arbetslampor – BAK

2 st. LED-arbetslampor – SIDA

Maskin:

Automatiskt, centralt smörjsystem 

Elektrisk bränslepump

2 st. arbetslampor – bak (monterade på chassit)

Motorvärmare (220 V – 830 W)

Biohydraulolja

Varningstriangel

Överföringar med kundinformation

Specialfärg

STANDARDUTRUSTNING EXTRAUTRUSTNING





HYDREMA AB
Tel. +46 (0)470 70 52 80

MER INFO
www.hydrema.se
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