VI VET HUR DIN
VARDAG SER UT
Extrema förhållanden och tidspress förekommer ofta vid järnvägsarbete.
Det ställer höga krav på säkerhet och effektivitet.
Arbete på järnväg kan innebära flera olika arbetsmoment. Oavsett om arbetet innebär nybyggnation
eller underhåll så krävs det att du har en maskin som är effektiv och som snabbt kan ta sig av och på
järnvägsspåret. För att du ska kunna jobba smart behövs en maskin som kan utföra många olika
arbetsmoment och utrustas med många olika tillbehör.
När du arbetar på järnväg vill du ha en maskin som är driftsäker och byggd med kvalitet.

Säkerheten vid järnvägsarbete
är ständigt i fokus.

Arbete i järnvägstunnel som utförs för att förhindra isbildning på järnvägsspåret.
Tunneltaket tätas för att vatten inte ska droppa ner på spåret.

DEN
EFFEKTIVA
JÄRNVÄGSMASKINEN

Snabbt upp på järnvägsspåret.

Överlägsen hydraulik för effektivt arbete.

Med en HUDDIG kan du arbeta snabbt och
effektivt med de olika moment som järnvägsarbetet innebär.
Unika terrängegenskaper gör att en HUDDIG tar sig av
och på järnvägsspåret var som helst, vilket underlättar
och effektiviserar arbetet.
Den överlägsna hydrauliken möjliggör precisionsarbete och
gör att arbetet går snabbt vid till exempel byte av slipers.
Den höga driftsäkerheten hos en HUDDIG minimerar risken
för stopp och avbrott i arbetet. Det gör att du kan känna
dig trygg och slipper oroa dig för att bli stående på rälsen.

Precision i varje arbetsmoment.

HUDDIG utrustad med järnvägshjul är godkänd enligt
EN 15746 och BVF 929.

Snabb förflyttning.
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1. Järnvägshjul
För snabb och säker förflyttning. HUDDIG utrustad med
järnvägshjul är godkänd enligt EN 15746 och BVF 929

4. Unika terrängegenskaper
Pendlande midja, stora hjul och hög markfrigång gör att maskinen snabbt
och följsamt tar sig av och på järnvägsspåret var som helst

7. Intelligent varningssystem - RCI
Rated Capacity Indicator är ett egenutvecklat integrerat varningssystem
som varnar och bromsar in grävaggregatet vid tippningsrisk

2. Överlägsen hydraulik
Möjliggör arbeten som kräver både styrka och precision

5. Hydrostatisk transmission
Ger en jämn drift med bibehållen dragkraft

8. HUDDIG Lift
Plats för två personer upp till 20 meters höjd

3. Bra sikt
Gör att du har full kontroll över maskinen och omgivningen

6. Lastare
Kan utrustas med redskap för arbete eller transport av material och verktyg

7.

8.

KVALITET
& KÄNSLA
IN I MINSTA
DETALJ
En HUDDIG är byggd för att arbeta hårt, dygnet
runt, året om. Den är stark, smidig och flexibel
– utvecklad för att klara arbete i tufft klimat och
under extrema förhållanden.
När vi har utvecklat HUDDIG har vi sett till våra kunders behov
av en mångsidig maskin med hög komfort. Vi har skapat en
pålitlig grävlastare som alltid är redo för din nästa utmaning
– oavsett om den kräver styrka, timing eller precision.
En HUDDIG är effektiv och driftsäker, vilket är grunden för god
totalekonomi.

Joystick

Vridknapp

Den nyutvecklade
lösningen med en vridbar
ring gör det möjligt att
styra fyra funktioner med
joysticken.

Ny vridknapp som kan kopplas
till olika funktioner som t.ex.
justering av hydraulflöde.

Knappar

Joystickkonsol

Knapparna är mer ergonomiskt
placerade med tydligare symboler
och har belysning.

Joystickkonsolen har en ny
design och kan justeras för
varierad arbetsställning.
Greppvänlig och ergonomisk ratt i ny design.

Luftfjädrad stol med Airvent
finns som tillval.

EN ARBETSPLATS MED OPTIMAL
KOMFORT OCH ERGONOMI

När du sätter dig i en HUDDIG känner du att den är utvecklad
med förarens behov i centrum. Hytten är din arbetsplats och en
genomarbetad ergonomi är grunden för att du ska trivas. Med
justerbar stol och generöst benutrymme sitter du bekvämt och
kan fokusera fullt ut på dina arbetsuppgifter.
Anatomiskt utformad joystick som kan styra fyra funktioner samtidigt. Ställbar konsol med belysta knappar och tydliga symboler

för optimal ergonomi och överblick. Helautomatisk klimatanläggning ger behaglig arbetstemperatur. Greppvänlig ställbar
ratt i sportig design. Som tillval erbjuds bland annat luftfjädrad
förarstol, LED och eluppvärmda backspeglar.
Känslan i en HUDDIG måste upplevas. Välkommen in till någon av
våra återförsäljare.
Golvmatta och skyddsplåt.

ALLTID
REDO FÖR
DIN NÄSTA
UTMANING

STARK MOTOR
Klarar höga
miljökrav och
möjliggör snabba
förflyttningar.

PENDLANDE MIDJA
Ger unika
terrängegenskaper.

ERGONOMISK HYTT
För bra sikt och
god komfort.

STÖDBEN
Ger extra
stabilisering
vid behov.

KRAFTIGT GRÄVAGGREGAT
Klarar tunga vikter och kan
kombineras med många olika
redskap.

En HUDDIG är byggd med stor precision för
att klara tuffa påfrestningar. Konstruktionen
är välbalanserad för att ge maximal styrka
och stabilitet. Det gör HUDDIG till en maskin
att lita på.

LASTARE
Både för lastning och
som redskapsbärare.

STORA OCH KRAFTIGA HJUL
Alla hjul är lika stora vilket ökar framkomligheten.
HÖG FRIGÅNG
För optimal
framkomlighet.

ÖVERLÄGSEN HYDRAULIK
Den överlägsna arbetshydrauliken
ger följsamhet och exakt precision.

HUDDIG 1260C är vår mest kraftfulla grävlastare. Den är utrustad med en
Cummins turbomatad dieselmotor QSB6,7 som uppfyller miljöstandard
Steg III B, vilket innebär minskade utsläpp av kväveoxider och sotpartiklar.

Motor
Modell
Effekt
Typ
Cylindervolym
Vridmoment
Max tillåten lutning

Cummins turbomatad dieselmotor
QSB6,7 Steg III B
116kW (157 hk) vid 1900 rpm
Rak 6-cylindrig
6,7 liter
662 Nm vid 800 - 1400 rpm
45°

Transmission
Hydrostatisk drift
Växellåda ZF/2HL 290 med 2 växlar
Hastigheter 1:a 0-10 km/tim lågväxel
Hastigheter 2:a 0-42 km/tim högväxel
Motorredskap klass 1
Systemet är avskilt från arbetshydraulik
Axlar
ZF
Automatisk differentialbroms på båda axlarna
Navreduktion av planetväxeltyp
Hjul
Standard
Bromssystem
Färdbroms
Grävbroms

520/70x34

Servoassisterade lamellbromsar
Automatisk ansättning av färdbroms vid
stillastående (automatiken är urkopplingsbar)

Styrsystem
Hydrostatiskt orbitrolstyrsystem med dubbla cylindrar i midjan
Styrvinkel
± 32°
Rampendling
± 8°
Elsystem
Spänning
Batterier
Generatoreffekt
Startmotoreffekt

24V
2 st 12V, 110 Ah
80A växelström
5,8 kW

Hydraulsystem
Lastkännande hydraulik med variabla axialkolvpumpar, 60cc + 100cc
(ansluten till uppväxlad pumpfördelningslåda ger totalt 174cc). För
återfyllnad finns intern lågtrycksgenerering i arbetsventilerna samt
ett uppvärmningssystem (rundpumpning) för kallstart. Intern servoförsörjning i arbetsventilerna samt kraftåterföring på grävfunktioner.
Hydraulsystemet är förberett för miljöanpassade hydrauloljor.
Arbetstryck 			
Nom. max.flöde vid 1000 rpm
Nom. max.flöde vid 1500 rpm
Nom. max.flöde vid 2000 rpm
Mått & vikt
Bredd
Höjd till hyttak
Längd
Vikt inkl. skopor

2470 mm
3110 mm
8630 mm
13200 kg

23,3 MPa (233 bar)
176 l/min
264 l/min
352 l/min

ÖKAD
FLEXIBILTET
MED LIFT
HUDDIG Lift möjliggör smidigt och säkert arbete
på hög höjd. En person kan med HUDDIG Lift
utföra många arbetsmoment på egen hand, vilket
gör arbetet effektivt.
Vid linjearbete används HUDDIG Lift med stolpgrip för att hålla
stolpen på plats. När stolpen är rest, görs monteringsarbetet från
personkorgen. I stadsmiljö är HUDDIG Lift mycket användbar,
exempelvis vid belysnings- och fasadarbeten. HUDDIG Lift är också
idealisk för arbete på järnväg, till exempel för takarbeten i tunnlar
och arbete med kontaktledningar ovanför spåret.
HUDDIG Lift kan manövreras från både förarplatsen och personkorgen. Det ger föraren optimal överblick över arbetsmomentet,
vilket ökar både effektiviteten och säkerheten.

Teknisk data
Typgranskad som mobil arbetsplattform
Elmanövrering från korg eller förarplats
Elhydrauliskt nivellerad korg
Kablar och slangar är väl skyddade
Tydlig display med menyer för hastighetsinställning
4 individuella förarinställningar
Automatiskt svängstopp över parkeringsläge
3 hydrauliska utskjut på sammanlagt 6,6 meter
HUDDIG Lift 1420 levereras med personkorg som standard
Stolpgrip finns som tillval
Mått & vikt
Max arbetshöjd, hydrauliskt utskjut
Max last i korg (oberoende av höjd)
Vikt

14,2 m
2 pers. + utrustning eller max 200 kg
830 kg

Arbetsräckvidd
Svängvinkel
Svängmoment
Systemtyp
Redskapskoppling

10,6 m
355,5°
5,8 kNm
Avlastat konstanttryckssystem
Snabbkoppling för korg och stolpgrip

Teknisk data
Typgranskad som mobil arbetsplattform
Elmanövrering från korg eller förarplats
Elhydrauliskt nivellerad korg
Kablar och slangar är väl skyddade
Tydlig display med menyer för hastighetsinställning
4 individuella förarinställningar
Överlast-/räckviddsbegränsning
Automatiskt svängstopp över parkeringsläge
5 hydrauliska utskjut på sammanlagt 11 meter, 1 manuellt utdrag på 2 meter
HUDDIG Lift 2000 levereras med personkorg som standard
Stolpgrip finns som tillval
Mått & vikt
Max arbetshöjd, hydrauliskt utskjut
Max arbetshöjd, manuellt utskjut
Max last i korg (oberoende av höjd)
Vikt

18,1 m
20,1 m
2 pers. + utrustning eller max 200 kg
1150 kg

Max arbetsräckvidd 80 kg last i korg
Max arbetsräckvidd 200 kg last i korg
Svängvinkel
Svängmoment
Systemtyp
Redskapskoppling

13,5 m
11 m
355,5°
7,5 kNm
Avlastat konstanttryckssystem
Snabbkoppling för korg och stolpgrip

HUDDIG Lift är certifierad enligt Europanormerna för mobila plattformar EN 280.
Lift 20X2 är en variant av Lift 2000 som är isolerad för att inte leda ström.
Metallstommen i liften är isolerad vid två punkter.
Dubbelisoleringen gör att de som jobbar i liftkorgen med elledningarna har
förbättrad säkerhet. Konstruktionen uppfyller kraven enligt VDE 0682-742 i
Tyskland för ledningar upp till 1000 volt.

SVENSK KVALITET
MED STYRKA
OCH PRECISION
HUDDIG AB utvecklar, tillverkar och säljer grävlastare till el-, järnvägs- och
entreprenadbranschen. Vi tillverkar kompletta grävlastare på eget chassi
baserat på de bästa komponenterna för motor, transmission och hydraulik.
Vårt eget märke HUDDIG har länge varit marknadsledande bland grävlastare
på den svenska marknaden.
Vår ambition är att ge våra kunder mervärde och trygghet genom att erbjuda produkter med bred
användbarhet, hög kvalitet och bra servicenivå. Som ett bevis på detta är HUDDIG AB kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.
Miljöledningssystemet är tillämpbart på utveckling, tillverkning och marknadsföring av midjestyrda
grävlastare. Våra produkter är CE-märkta enligt Maskindirektivet 2010.
Företaget grundades 1959 och tillverkar enbart HUDDIG grävlastare. Utvecklingsavdelningen och
produktionen sitter under samma tak. Det möjliggör en kontinuerlig dialog mellan utveckling,
produktion och marknad. Varje HUDDIG beställs och specialanpassas efter kundens önskemål.
Det gör att kunden har en central roll i utvecklingen av våra maskiner.
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