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Hydrema 
906E  908E  926E  928E

GRÄVLASTARE

M
ed

 f
ö

rb
eh

ål
l f

ö
r 

än
d

ri
n

g
ar

. F
o

to
n

 k
an

 v
ar

a 
av

b
ild

ad
e 

m
ed

 e
xt

ra
u

tr
u

st
n

in
g

 /
 0

8
5

5
38

7 
/ 

0
2/

2
0

14



Innovativ 

jordförflyttning 

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.



Innovativ 

jordförflyttning 

sedan 1959



Hydrema är känt för att utveckla maskin-
er av hög kvalitet, med lång livslängd och
högt andrahandsvärde. Maskiner som 
håller vad de lovar – även vid användning 
under ytterst krävande förhållanden. 

Hydremas grävlastare har egenskaper 
och funktioner som skiljer dem markant 
från andra märken. De är helt enkelt 
marknadens mest effektiva och flexibla 
kombinationsmaskiner. Gjorda för hårt 
arbete – varje dag, året runt – för kunder 
som ställer mycket höga krav på sin ut-
rustning: ledande entreprenörer, bygg-
företag, uthyrningsföretag, jordbruk 
och skogsbruk. 

Framtagningen av E-serien grundar sig 
på Hydremas över 50 år långa erfaren-
het av hydrauliska entreprenadmaskiner. 
Och därtill intelligent innovation och ny 
teknik och alltid med samma grundtanke 
– att endast det bästa är gott nog. 

Erfarenhet, hög kvalitet och innovation 
med helt unika egenskaper skapar till-
sammans den ultramoderna, starka och 
effektiva 900E-serie. 

Unika 

egenskaper.

Maskinernas unika 

egenskaper gör dom 

till marknadens mest 

effektiva.

4 / 900E-serie



Upp till 280° arbetsområde Midjestyrning

DubbelkommandoStark Z-kinematik

Kvalitet

Lastaren följer körriktningen Komfort

Mycket låg bullernivå

900E-serie / 5
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Njut av färden. 

Den är behaglig, 

ljudsvag och 

full av kraft.
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En stark och fulländad 

kombinationsmaskin

Maskinen är byggd på ett kraftigt chassi 
av höghållfast stål. Det gör den oerhört 
slitstark. Den främre delen är en lastare 
med dozeregenskaper medan den bakre 
delen är en stark och exakt grävare. 
Kombinationen är en mångsidig och ef-
fektiv maskin, oavsett om man arbetar 
på en byggplats, ett vägbygge, med rör-
arbete eller andra markarbeten.

Midjestyrning med viktöverföring

Kärnan i alltsammans är midjestyrnings-
systemet med pendlande midjeled och 
hydrauliska stabilisatorer som automa-
tiskt överför vikt till de hjul som har kon-
takt med marken. Det gör att maskinen 
smidigt, säkert och helt obehindrat pend-
lar sig fram även i mycket ojämn, mjuk 
eller lerig terräng. Midjeleden ger maskin-
föraren stor stabilitet och bättre manö-
veregenskaper.

Midjestyrningen ökar maskinens kraft-
överskott vid fyllning av lastskopan, 
eftersom framhjulen alltid följer front-
skopans riktning. Midjeleden ser till att 
fram- och bakhjulen alltid kör i samma 
spår, vilket skonar underlaget på bästa 
möjliga sätt. Genom att bara vrida på 
ratten kan föraren samtidigt enkelt posi-
tionera frontskopan exakt.

Över 30 års erfarenhet av midjestyrda gräv-

lastare och samarbete med världens duk-

tigaste maskinförare är din garanti för en 

robust och användarvänlig maskin.

FÖRDELAR

Två maskiner i en – en ensam maskinförare kan utföra många 
olika slags uppgifter. Ger stor flexibilitet.

Enastående stabilitet och bra manöveregenskaper 
både på fast väg och i ojämn terräng.

Minimala skador på underlaget. Inga körplåtar behövs.

Hög transporthastighet på landsväg - ta dig snabbt mellan olika jobb.

Fanstastika köregenskaper - tar sig fram säkert överallt 
oavsett hur besvärlig terrängen är.
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Lastar som en 10-tons

lastare. Kraftfull, snabb 

och arbetsvillig.

Lastkraft, stabilitet och arbets-

hastighet ligger i nivå med  

en renodlad lastare.

LASTAREN
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FÖRDELAR

Maskinen arbetar som en renodlad 10-tons lastare, men kan 
även användas för många andra uppgifter.

Högre produktivitet genom total förarkontroll via joysticks.

Komfortabel och lätt att manövrera.

Hög arbetshastighet.

Stor frigång vid lastningsarbeten.

Lastskopan är alltid placerad i hjulens dragriktning, vilket 
underlättar påfyllningen av frontskopan i alla situationer. 

Det ser lätt ut – vilket det är!

900E-serien lastar upp till 1,7 kubikmeter 
i skopan. Den har en lastkapacitet på inte 
mindre än 250 m3 i timmen.

Parallellföringen och maskinens speciella
Z-kinematik gör det enkelt att fylla skop-
an. I kombination med en kraftig tiltcylin- 
der och Return-To-Dig-funktion ger det 
skopan stor brytkraft och snabbhet. Lägg
därtill midjestyrningen, den massiva kon-
struktionen, den momentstarka Cum-
mins-motorn och en oslagbar transmis-
sion, så har du förklaringen till varför 
Hydremas kombinationsmaskin utan pro-
blem kan mäta sig med brytkraften, last-
kraften och arbetshastigheten hos en 
renodlad 10-tons lastare. 
 
Innovativ och enkel 

manövrering

Maskinen är som standard utrustad med 
laststabilisator, Return-to-dig och ESD-

system. Lastaren är bekväm och okom
plicerad att styra med hjälp av joysticks 
som gör manövreringen enkel och arbets-
gången smidig. Tack vare Hydremas uni-
ka dubbelkommando (ESD-system) kan 
maskinens drivning och styrinrättning 
manövreras via samma joysticks som 
lastaren styrs med utan att ratten behö-
ver användas. På så vis behöver föraren
bara koncentrera sig på joysticks. Det ger
högre arbetshastighet och mer komfort.

Full gas med full skopa

Maskinen hanterar alla vanliga uppgifter
såsom last-, schakt- och planeringsarbet-
en till perfektion. När det är last i skopan 
ser laststabilisatorn och ESD-systemet 
till att körningen blir mjuk och smidig 
även då det går snabbt och i besvärlig 
terräng.  

Lastaren kan utrustas med olika skop-
storlekar eller pallgafflar, allt efter behov 
och arbetsuppgifter.

Det är verkligen svårt att hitta något negativt att sätta 

fingret på. Det är en fantastisk maskin som är otroligt 

effektiv. Hydrauliken fungerar perfekt, även vid arbete 

med flera funktioner, och det finns massor av kraft 

i maskinen.”

900E-serie / 9



280°

“

Grävaren har 

marknadens största 

grävområde.

GRÄVAREN

Man står aldrig fel med 

maskinen när man ska 

använda grävarmen. Det är 

helt fantastiskt. Har man 

hamnat lite snett kan man 

ändå arbeta effektivt utan 

att man behöver manövrera 

med hela maskinen.”



280°
Imponerande grävområde

Grävaren är utvecklad för att ge största 
möjliga grävområde så att arbetet kan 
utföras snabbt. 

E-serien kan fås antingen med eller utan 
Hydremas helt unika sidoförskjutning av 
grävarmen. På 906E och 926E kan gräv-
armen sidoförskjutas hydrauliskt med 
1,6 m, så att maskinen får ett grävområ-
de på imponerande 280°. 

På 908E och 928E är grävarmen center-
monterad, vilket ger ett grävområde på 
200°. Här kan rörligheten ökas genom 
tillköp av sidovinkling, vilket ger ett gräv-
område på 250°. 

Löser alla uppgifter med stort 

kraftöverskott

Grävaren klarar av alla upptänkliga gräv-
jobb, allt från mindre precisionsutgräv-
ningar till större rör- och ledningsarbet-
en. Den är flexibel.

Brytkraften tillhör den största för denna 
typ av maskin och den arbetar med kraft-
överskott vid både hög och låg hastighet.
Grävkapaciteten kan varieras med ett 
brett urval av skopor. 

Bom och grävarm har maximal styvhet 
och styrka, eftersom grävaren är kon-
struerad med slutna profiler av höghåll-
fast stål. I kombination med Hydremas 

speciella dubbeltätningar i alla rörliga 
leder, som förhindrar smuts och förore-
ningar i lagren, blir maskinens livslängd 
hög och dess driftskostnader låga. 

Grävarmen är monterad så att det blir 
bra frigång till terrängen. Dessutom är 
både bom och grävarm som standard 
utrustade med en slangbrottsventil som 
ger maximal säkerhet vid lyftarbeten.

Grävaren har stor räckvidd och den kan 
gräva djupt och lasta högt – och med 
teleskoparm som tillval ökas omfånget
ytterligare. Då ökar grävdjupet och räck-
vidden med 120 cm.

900E-serien utmärker sig genom marknadens största 

grävområde, stor grävkapacitet och flexibilitet.

STOR, STÖRRE ELLER STÖRST:

900E-serie / 11



Gräva, lyfta och lasta. 

Grävaren klarar av alla 

upptänkliga jobb.

GRÄVAREN

FÖRDELAR

Mer tid till effektivt grävarbete då maskinen kan förflyttas med joysticks, 
även om föraren sitter vänd mot grävaren.

Mindre underhåll och avsevärt längre livslängd tack vare midjestyrningens 
stora glidlager och dubbeltätningar.

När stödben och lastskopa är i marken ger det ett stöd med hög stabilitet 
och säkerhet även då grävaren är fylld.

Flowsharing ger en jämn grävcykel och sparar bränsle.

Säkrad mot slangbrott.

Marknadens största grävområde på 200–280° gör det möjligt att utföra 
besvärliga uppgifter även då det är ont om plats.



“

ESD. Allt ligger i händerna ...

Föraren kan köra och styra maskinen 
även med ryggen mot ratten. Genom att 
aktivera dubbelkommandot i maskinens 
joysticks kan föraren styra alla maskin-
ens funktioner oavsett om han sitter 
vänd mot lastaren eller grävaren. Där-
igenom går det att arbeta kontinuerligt 
med t.ex. avjämning av jord utan avbrott 
i arbetet. Det sparar tid och ger en jämn 
rytm i förarens rutiner och därmed ett 
bättre resultat av det utförda arbetet. 

Maskinens joysticks kan ställas in efter 
förarens önskemål. Mjuk start eller snabb
reaktion – du väljer själv.

Flow Sharing

Även vid riktigt låga motorvarvtal och lågt
hydraultryck blir grävcykeln jämn och 
effektiv när den elektroniska Flow Shar-
ingen fördelar oljemängden jämnt mel-
lan grävarens huvudfunktioner. 

Vid arbete på låga varvtal kan det under 
en kort stund uppstå behov av ökad has-
tighet om föraren ber om mer olja än det 
aktuella pumpflödet. Då ökas motorvarv-
talet automatiskt varvid oljemängden 
ökas i motsvarande grad. En praktisk och
bränslebesparande funktion som sam-
tidigt minimerar slitaget på motorn och 
grävaren.

Mode Control

En flexibel Mode Control ger föraren möj-
lighet att själv ställa in maskinens gräv-
hastighet beroende på typ av arbetsupp-
gift. Särskilt vid lyftarbeten är det viktigt 
att kunna begränsa grävarens hastighet. 
Det ökar både säkerheten och kvaliteten 
i arbetet.

Mängder av tekniska egenskaper, funktioner och inställningsmöjlig-

heter som minimerar dödtiden och ökar effektiviteten i grävarbetet.

Maskinen är oerhört stabil, även om den är helt upphöjd på 

stödbenen. Det går att flytta jord i alla ställningar utan att 

balansen påverkas. Det är mycket imponerande. Den står 

helt enkelt fantastiskt på de styva stödbenen.”

900E-serie / 13



“Komforten är fantastisk. Maskinen har många 

finesser som kan ställas in, och trots alla 

valmöjligheter som ofta snabbt kan bli oöver-

skådliga är den lätt att manövrera, något som 

gör den mycket användarvänlig. Och så är den 

bara riktigt bra att arbeta med. Det är inte 

fråga om att man måste slita hårt i ratten eller 

joystickarna. Det fungerar.”



Komfortabel. 

Helt enkelt.

Den bästa arbetsmiljön  

900E-seriens hytt är konstruerad och ut-
vecklad för att ge bästa möjliga arbets-
miljö och största möjliga säkerhet för 
maskinföraren.

Även om hytten är rymlig är bullernivån 
låg – endast 66 dB(A) i 906E – vilket mot-
svarar bullernivån i en mellanklassbil. 
Det bidrar till en behaglig arbetsmiljö där 
komfort och produktivitet upprätthålls 
under en hel, lång arbetsdag. 

När stolen vrids från körställning till gräv-
ställning fälls ratten upp automatiskt, 
för att sedan återgå till samma läge när 
föraren är tillbaka i körställning.

Hytten har en inredning som är lätt att 
rengöra och alla funktioner har placerats 
efter noggranna studier av den dagliga 
arbetssituationen och förarens optimala 
arbetsställning. Luftkonditionering med 
10 luftmunstycken är standard.

Fjädring minskar trötthet 

och slitage

Hytten på 906E–908E är gummiupp-
hängd för att sänka vibrationsnivån. För 
ytterligare komfort har hytten på 926E–
928E fjäderupphängning. Ett 4-punkts 
fjädringssystem med fyra fjäderenheter 
med parallellföring och krängningshäm-
mare reducerar rörelserna från axlarna 
och chassit avsevärt. Samtidigt sänks 
bullernivån i hytten. Särskilt vid snabb 
körning i terräng och på väg märks 4-
punktsfjädringens positiva effekt. 

Vibrationerna dämpas på bästa möjliga 
sätt genom den vätskefyllda motorupp-
hängningen.  

Användarvänlig betjäning

900E-serien har användarvänliga och 
överskådliga knappsatspaneler i A- och 
B-stolpen.

Maskinen är försedd med Windows-base-
rad instrumentdisplay, som med en 6,4’’-
plattskärm ger föraren möjlighet att häm-
ta stora mängder information.

Användarmenyn är lätt att använda och 
datorn har datainsamling och uthyr-
ningsmeny samt diagnosverktyg. Maskin-
ens programvara är enkel att uppdatera 
och data kan hämtas via USB.

FÖRDELAR

Väl genomtänkt hytt med fjädring som ger hög komfort och 
som minskar helkroppsvibrationer och trötthet i kroppen.

Låg bullernivå ökar förarens uppmärksamhet och minskar obehaget.

Lätt och snabb rengöring.

Många inställningsmöjligheter ger föraren rätt arbetsställning 
och minimerar slitaget på kroppen.

900E-serie / 15



God åtkomlighet 

för service 

och underhåll.

Tillförlitlighet och enkel service har varit ett ge-

nomgående krav i utvecklingen av E-serien. 

Den stora svängda motorhuven öppnas 
i fronten och ger obehindrad åtkomst 
för service och underhåll av motor och 
kylare. 

Både hydraul- och bränsletankarna är in-
byggda som en del av chassit, vilket gör 
dem mer lättillgängliga vid påfyllning 
och service.

I framskärmarna finns batterier och verk-
tygslåda integrerade.  

Genom att ta av täckplåten får man smi-
dig åtkomst till den gemensamma ser-
vicepunkten i midjestyrningen för enkel 
inspektion och rengöring av filter liksom 
kontroll av hydrauliken.

16 / 900E-serie





900E-serie. Kvalitet och funktion.

K O R T  S A G T:  M A R K N A D E N S  B Ä S TA  G R Ä V L A S TA R E

Lastare med Z-kinematik

Lastkraft och arbetshastighet 
som en renodlad hjullastare.

Senaste motorteknik

Cummins steg 3b-motor 
med katalysator.  

Joystickstyrning

Effektiv och enkel styrning av alla 
hydraulfunktioner via joysticks.

Hållbarhet

Kvalitet och gummität-
ningar ökar livslängden.



900E-serie. Kvalitet och funktion.

K O R T  S A G T:  M A R K N A D E N S  B Ä S TA  G R Ä V L A S TA R E

Dubbelkommando

Maskinen kan manövreras när 
föraren sitter vänd bakåt.

280° arbetsområde 

Färre förflyttningar av ma-
skinen under grävarbetet.Komfort

God komfort och ergonomi 
hjälper till att göra en lång 
arbetsdag mindre tröttande.



Hög nivå på 

utrustningen gör 

vardagen enklare.



STANDARD

Utvändigt

Däck: 500/70x28”

4-punkts hyttfjädring (926E och 928E)

Friktionsdifferentialspärr – framhjul

100% differentialspärr – bakhjul

Pendellås

Grävbroms

Lastarfjädring (laststabilisator)

Hydraulisk Hydrema-snabbkoppling, lastare

Hydraulisk Hydrema-snabbkoppling, grävare

Invändigt

Klimatanläggning

Nackskydd

Roterande ljus

Varningstriangel

Radio med CD och MP3

Automatisk Return-to-dig på lastaren

On/Off-knapp för mottrycksventil på grävaren

Eluppvärmda sidospeglar

Stolvärme

Farthållare

Aut. färdbelysning

8 megabeam-arbetslampor

Elmanövrerad stolkonsol och rattinställning

Bukplåtar under stabilisatorcylindrarna

Elektrisk handgas med automatik

Extra Ø15-rördragning för grävare

(bortfaller vid val av teleskoparm)

Kylbox för drycker m.m.

7-poligt eluttag (24 V)

12 V- och 24 V-uttag i hytten

Sidospeglar för dubbelkommando

Intervalltorkare för fram- och bakruta

Solgardin framruta

Handlampa

Röd nattbelysning i hytten

Invändig backspegel 

Elmanövrerade speglar – fram (926E/928E)

Solgardin bak (926E/928E)

EXTRA

Utvändigt

Tillvalsdäck 906E och 908E

500/70 x 24” 

600/55 x 26,5”– twindäck

540/65 x 28”

Tillvalsdäck 926E och 928E

650/55R x 30,5” – twindäck

20.5R-25 – EM 

540/65R x 30,5”

Kort grävarm för ”Rototilt” (400 mm)

Extra 9:e ventilsektion grävare – 40 l/min inkl. rördragning (906E)

Rördragning för hydraulhammare

Gummiplattor för stödben

Ledade stödben

Hydraulisk snabbkoppling grävare BM 12

Motorvärmare (elektrisk 230 V)

Bio-hydraulolja

Bukplåt fram

Stänklappar på framskärmarna

Skärmbreddarsats

Framskärmsbygel för snökedjor

4 st. xenon-arbetslampor – FRAM

2 st. xenon-arbetslampor – BAK

2 st. xenon-arbetslampor – SIDOR

2 st. extra arbetslampor monterade under baklyktan

1 st. arbetslampa på grävarm – megabeam

Extra roterande ljus

Centralsmörjning

Kundgrafik

Invändigt

Luftfjädrad stol

Elmanövrerade speglar – fram (906E/908E)

Solgardin bak (906E/908E)

Backkamera med monitor

Frontkamera med monitor

Rattknopp

GPS-spårningsenhet 

Rätt 

utrustning.

STANDARD- & EXTRAUTRUSTNING



66
dB

PRESTANDA & TEKNIK

Goda erfarenheter 

i kombination 

med ny teknik.

Chassi

Midjestyrt chassi i kraftig robotsvet-
sad konstruktion med fastmontera-
de axlar.  Midjeled med pendelstång 
och dubbel hydraulisk stabilisator 
med möjlighet till låsning av pendel-
rörelsen. 
Pendlingsvinkel: +/– 11°.

Motor

Cummins QSB 4,5 steg 3b-motor 
med DOC-katalysator.  

906E-908E:
Max. 86 kW (115 hk) 
vridmoment 488 Nm vid 
1 500 v/min.  

926E-928E:
Max. 105 kW (141 hk) 
vridmoment 620 Nm vid 
1 500 v/min. 

Styrning

Hydrostatisk styrning med Load 
Sensing och två dubbelverkande
cylindrar med slutbroms. 
Midjestyrningsvinkel: +/– 35°.

Bromsar

Hydrauliskt servosystem med 2 kret-
sar och bromsar i oljebad på alla 
hjul. El-hydraulisk Fail Safe hand-
broms som aktiverar de våta skiv-
bromsarna i framaxlarna.

Brændstof

Diesel.
Bränsletank på 155 liter.Axlar

Styva fastmonterade axlar med nav-
reduktion. Automatisk friktions-
differentialspärr i framaxeln, 100%
el-hydraulisk differentialspärr i 
bakaxeln.

Hydraulsystem

906E-908E:
Load Sensing-system med variabel 
pump. 163 l/min och 235 bar.

926E-928E:
Load Sensing-system med variabel 
pump. 220 l/min och 240 bar.  

ESD med dubbelkommando, elek-
tronisk flowsharing, ECO-läge och 
Mode Control för alla modeller.

Transmission 

906E-908E:
DANA 6/3-stegs helautomatisk 
elektroniskt styrd växling. Dubbel 
”kickdown”. Momentomvandlare 
med momentökning. 
Antal växlar: 6 framåt/3 back. 
Konstant 4-hjulsdrift.

926E-928E:
ZF WG115, 6-stegs helautomatisk 
”ERGO-POWER” Soft-Shift-trans-
mission med 100 % elektronisk 
styrning. Elektroniskt styrt tryck 
på de enskilda kopplingarna ger 
mycket mjuk växling utan avbrott 
i dragkraften. 
Antal växlar: 6 framåt/3 back. 
Konstant 4-hjulsdrift.

Bullernivå

Hytt: Utanför:

906E-908E: 906E-908E:
66 LpA 101 dB(A)

926E-928E: 926E-928E:
67 LpA 102 dB(A)

22 / 900E-serie
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Data försedda med std. däck.   * med 500/70x24-hjul

906E 906E 908E

Teleskop Teleskop Sidovinkel Teleskop/Sidovinkel

Totalvikt med standardskopa kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredd över standarddäck mm 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280*

Spårvidd mm 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780*

Axelavstånd mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Vändradie – yttersta skophörn  mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Grävare

Skopstorlek – max. (ISO 7451) m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Svängområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Största angreppshöjd  mm 6.160 6.230/7.060 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Lyfthöjd – med plan botten  mm 4.310 4.370/5.210 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihöjd – under grävskopa  mm 1.340 1.320 1.350 1.350 1.350 1.350

D Största grävdjup mm 4.760 4.710/5.010 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Största räckvidd mm 6.210 6.240/7.380 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Avstånd – svängcentrum till bakaxel  mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Grävskopans svängvinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihöjd – under maskin mm 430 430 430 430 430 430

I Minsta transporthöjd mm 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960*

J Normal transporthöjd mm 4.130 4.130 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikörningsvinkel ° 21 21 24 24 24 24

Sidoförskjutning mm 1.600 1.600 - - - -

Brytkraft grävcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brytkraft lastcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Lyftkraft – max. räckvidd exkl. redskap kg 1.450 1.250/950 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Stödben – stödbredd mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Stödben – max. upprätningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Lastare

Skopstorlek – max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Lyfthöjd – horisontal skopa mm 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480

M Frihöjd – tippad skopa mm 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890

N Grävdjup – horisontal skopa mm 140 140 140 140 140 140

O Avstånd från maskin till tippad skopa mm 660 660 660 660 660 660

P Räckvidd längs markytan mm 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

Q Tömningsvinkel – max. höjd o 44 44 44 44 44 44

R Bakåtvinkel vid markhöjd o 46 46 46 46 46 46

S Tippvinkel vid markhöjd o 100 100 100 100 100 100

T Höjd skopvridpunkt mm 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710

Lyftkraft till max. höjd exkl. redskap kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brytkraft – 1,4 m3-skopa (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredd standardskopa mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
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900E-serie / 25

906E 906E 908E

Teleskop Teleskop Sidovinkel Teleskop/Sidovinkel

Totalvikt med standardskopa kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredd över standarddäck mm 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280*

Spårvidd mm 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780*

Axelavstånd mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Vändradie – yttersta skophörn  mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Grävare

Skopstorlek – max. (ISO 7451) m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Svängområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Största angreppshöjd  mm 6.160 6.230/7.060 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Lyfthöjd – med plan botten  mm 4.310 4.370/5.210 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihöjd – under grävskopa  mm 1.340 1.320 1.350 1.350 1.350 1.350

D Största grävdjup mm 4.760 4.710/5.010 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Största räckvidd mm 6.210 6.240/7.380 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Avstånd – svängcentrum till bakaxel  mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Grävskopans svängvinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihöjd – under maskin mm 430 430 430 430 430 430

I Minsta transporthöjd mm 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960*

J Normal transporthöjd mm 4.130 4.130 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikörningsvinkel ° 21 21 24 24 24 24

Sidoförskjutning mm 1.600 1.600 - - - -

Brytkraft grävcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brytkraft lastcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Lyftkraft – max. räckvidd exkl. redskap kg 1.450 1.250/950 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Stödben – stödbredd mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Stödben – max. upprätningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Lastare

Skopstorlek – max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Lyfthöjd – horisontal skopa mm 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480

M Frihöjd – tippad skopa mm 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890

N Grävdjup – horisontal skopa mm 140 140 140 140 140 140

O Avstånd från maskin till tippad skopa mm 660 660 660 660 660 660

P Räckvidd längs markytan mm 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

Q Tömningsvinkel – max. höjd o 44 44 44 44 44 44

R Bakåtvinkel vid markhöjd o 46 46 46 46 46 46

S Tippvinkel vid markhöjd o 100 100 100 100 100 100

T Höjd skopvridpunkt mm 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710

Lyftkraft till max. höjd exkl. redskap kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brytkraft – 1,4 m3-skopa (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredd standardskopa mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
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26 / 900E-serie

926E 926E 928E

Teleskop Teleskop Sidovinkel Teleskop/Sidovinkel

Totalvikt med standardskopa kg 9.500-10.500 9.700-10.500 9.400-10.500 9.600-10.500 9.500-10.500 9.700-10.500

Bredd över standarddäck mm 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310

Spårvidd mm 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Axelavstånd mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Vändradie – yttersta skophörn mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Grävare

Skopstorlek – max. (ISO 7451) m3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Svängområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Största angreppshöjd mm 5.980 6.060/6.860 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Lyfthöjd – med plan botten  mm 4.130 4.210/5.010 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihöjd – under grävskopa mm 1.220 1.220 1.350 1.350 1.350 1.350

D Största grävdjup mm 4.790 4.740/5.940 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Största räckvidd mm 6.250 6.280/7.420 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Avstånd – svängcentrum till bakaxel mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Grävskopans svängvinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihöjd – under maskin mm 430 430 430 430 430 430

I Minsta transporthöjd mm 3.080 3.080 3.020 3.020 3.020 3.020

J Normal transporthöjd mm 4.010 4.010 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikörningsvinkel ° 18 18 24 24 24 24

Sidoförskjutning mm 1.600 1.600 - - - -

Brytkraft grävcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

Brytkraft lastcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Lyftkraft – max. räckvidd exkl. redskap kg 1.500 1.300/1.000 1.750 1.750 1.750 1.750

Stödben – stödbredd mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Stödben – max. upprätningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Lastare

Skopstorlek – max. m3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

L Lyfthöjd – horisontal skopa mm 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

M Frihöjd – tippad skopa mm 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810

N Grävdjup – horisontal skopa mm 180 180 180 180 180 180

O Avstånd från maskin till tippad skopa mm 820 820 820 820 820 820

P Räckvidd längs markytan mm 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Q Tömningsvinkel – max. höjd o 43 43 43 43 43 43

R Bakåtvinkel vid markhöjd o 45 45 45 45 45 45

S Tippvinkel vid markhöjd o 100 100 100 100 100 100

T Höjd skopvridpunkt mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Lyftkraft till max. höjd exkl. redskap kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Brytkraft – 1,4 m3-skopa (ISO 8313) kN 85 85 85 85 85 85

Bredd standardskopa mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Data försedda med std. däck.
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900E-serie / 27

926E 926E 928E

Teleskop Teleskop Sidovinkel Teleskop/Sidovinkel

Totalvikt med standardskopa kg 9.500-10.500 9.700-10.500 9.400-10.500 9.600-10.500 9.500-10.500 9.700-10.500

Bredd över standarddäck mm 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310

Spårvidd mm 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Axelavstånd mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Vändradie – yttersta skophörn mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Grävare

Skopstorlek – max. (ISO 7451) m3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Svängområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Största angreppshöjd mm 5.980 6.060/6.860 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Lyfthöjd – med plan botten  mm 4.130 4.210/5.010 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihöjd – under grävskopa mm 1.220 1.220 1.350 1.350 1.350 1.350

D Största grävdjup mm 4.790 4.740/5.940 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Största räckvidd mm 6.250 6.280/7.420 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Avstånd – svängcentrum till bakaxel mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Grävskopans svängvinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihöjd – under maskin mm 430 430 430 430 430 430

I Minsta transporthöjd mm 3.080 3.080 3.020 3.020 3.020 3.020

J Normal transporthöjd mm 4.010 4.010 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikörningsvinkel ° 18 18 24 24 24 24

Sidoförskjutning mm 1.600 1.600 - - - -

Brytkraft grävcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

Brytkraft lastcyl. – max. skopstl. (ISO 6015) kN 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Lyftkraft – max. räckvidd exkl. redskap kg 1.500 1.300/1.000 1.750 1.750 1.750 1.750

Stödben – stödbredd mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Stödben – max. upprätningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Lastare

Skopstorlek – max. m3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

L Lyfthöjd – horisontal skopa mm 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

M Frihöjd – tippad skopa mm 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810

N Grävdjup – horisontal skopa mm 180 180 180 180 180 180

O Avstånd från maskin till tippad skopa mm 820 820 820 820 820 820

P Räckvidd längs markytan mm 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Q Tömningsvinkel – max. höjd o 43 43 43 43 43 43

R Bakåtvinkel vid markhöjd o 45 45 45 45 45 45

S Tippvinkel vid markhöjd o 100 100 100 100 100 100

T Höjd skopvridpunkt mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Lyftkraft till max. höjd exkl. redskap kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Brytkraft – 1,4 m3-skopa (ISO 8313) kN 85 85 85 85 85 85

Bredd standardskopa mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550



Kvalitet. 

Nytänkande. 

Engagemang. 

Hydrema för varje dag vidare de stolta tradi-

tioner som sedan 1959 har inneburit maskin-

tillverkning av högsta kvalitet i kombination 

med modern teknik.  

Hydrema utvecklar och tillverkar hydrau-
lisk entreprenadutrustning för de kunder 
som efterfrågar högsta effektivitet och 
komfort samt de mest driftsäkra och mil-
jövänliga maskinerna. 

Dessa utvecklas och tillverkas på Hydre-
mas egna fabriker i Danmark och Tyskland.

Engagemang, professionalism och dyna-
mik hos varje enskild medarbetare gör 
att vi kan leverera en oerhört bra maskin 
varje gång. 

En maskin som är beredd att arbeta hårt. 
Varje dag, året runt, i alla väder och i alla 
typer av terräng.

Hydremas grävlastare, dumprar, gräv-
maskiner och minröjare rullar i dag över he-
la världen. Hos kunder som värdesätter 
kvalitet, nytänkande och engagemang.
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