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PRODUCT DESIGN

AWARD WINNER

Modern teknik, attraktiv design, utomor-
dentliga prestanda och maximal komfort 
är de utmärkande kännetecknen hos de 
innovativa vältarna i serie 3000.
De är en syntes av funktionalitet och er-
gonomi. Under den karakteristiska siluet-
ten döljer sig teknik, som sätter nya mått-
stockar. 

Framförallt föraren står i centrum för 
HAMM. De 5 till 25 ton tunga vältarna är 
alla utrustade med samma hytt (med inte-
grerad ROPS/FOPS) och erbjuder därmed 
maximal komfort för alla 10 viktklasser.

Den praktiska och bekväma förarstolen är 
utrustad med dubbelkommando, stolen är 
vridbar, skjutbar och inställbar i höjdled.

Funktionalitet och  
ergonomi - 
Vägvisande impulser 
inom välttekniken

Den steglöst inställningsbara 
styrstången motverkar uttröttning 
hos föraren och ger en idealisk po-
sition, beroende på förare och om-
givning. Dörrarna på båda sidorna 
har en stor öppningsvinkel för bek-
väm in- och urstigning. Värme och 
klimatanläggning är integrerade i 
förarhytten.

Ser ie 3000 
Precision + design
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Genom de långt neddragna rutorna och 
runtominglasade förarhy t ten säker-
stä l ls at t  föraren kan arbeta med god 
övers ik t  och med optimal säkerhet. 
Den oslagbara runtomsik ten och goda 
s ik ten på va ls och däck gör at t  föra-
ren ser så got t  som al l t  som sker runt 
hy t ten. T i l l  och med avgasröret har 
p lockats bor t  f rån bl ick fä l tet .  Föraren       
har därmed en obegränsad s ik t  åt  a l la 
hå l l .

Komplet t  runtomsik t
Stor t  bl ick fält
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Användarvänlig

Den mycket översiktliga manöverpulpeten 

glänser med sin enkla hantering. Samtliga 

funktioner är enkelt symboliserade med 

lättbegripliga symboler. När displayen 

tänds, visar den föraren maskinens 

aktuella driftstillstånd och på så sätt kan 

föraren övervaka funktionerna i realtid 

och styra hela arbetsförloppet mer exakt. 

Dataöverföringen sker med ett

modernt CAN BUS-system.

Ökade prestanda 
hos maskinen

Parkeringsbroms

Hydrauloljenivå

Motor-
varvtal

Bränslenivå

Hydraulolje-
temperatur

Kylvätskenivå

Motoroljetryck

Luftfilter

Hydrauloljefilter

Bevattning

Hastighet

Frekvens

Drift-
stimmar

Varnings-
lampa

Packnings-
mätare HCM
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H.I. - TEC 
[ HAMM Intelligent  
Technology ]

Föreställ dig att en virtuell andrepilot 

skulle övervaka allt vad du gör och i 

förekommande fall optimera det. Detta 

är precis vad Hammtronic gör.

Den intelligenta HAMM-teknologin 

optimerar maskinfunktionerna och 

förbättrar på det sättet maskinens 

driftsekonomi. Öka din produktivitet, 

arbeta mer ekonomiskt och spara 

mellan 30 och 50 % dieselförbrukning 

(enligt kundenkäter sedan 2002) och 

förläng maskinparkens livslängd med 

Hammtronic.

HAMMTRONIC
Anti Slip Control (ASC)

Constant Speed Drive (CSD)

Rangeringsläge

Gränsbelastningsreglering

Automatisk motorstyrning

 Belastningsberoende varvtalsan-
passning

Steglös och inställbar vibrations-
reglering

Hammtronic övervakar samtliga mo-
tor- och vältfunktioner, framför allt 
drivning, vibrationer, oscillering och 
motorns varvtal. Med den automa-
tiska motorstyrningen anpassas vib-
rationssystemet och körhastigheten 
till de aktuella förhållandena. Det för-
bättrar naturligtvis också maskinens 
driftstillstånd och livslängd. Samtliga 
informationer överförs till informati-
onsdisplayen, som dokumenterar ak-
tuella data.

Om så önskas kan vältarna utrus-
tas med mikroprocessorstyrningen 
Hammtronic. Denna teknik, som 
utvecklats av HAMM ger ett opti-
malt vältningsresultat och maximal 
säkerhet utan att du märker något 
av det. En automatisk balansering 
av den främre och bakre drivnin-
gen förhindrar att valsen eller hju-
len slirar och möjliggör stigningar 
på upp till   70 %. 

Vi lämnar inte förare 
åt sitt öde

Maskinens nervsys-
tem

Komprimera bättre 
med säkerhet
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Good Vibrations by Oscil lat ion

Oscillering används också vid mark-
arbeten. Denna miljövänliga kompri-
meringsmetod är idealisk framför allt 
vid arbeten i innerstadsområden, i 
närheten av känsliga byggnader, vid 
svår terräng eller vid komprimering av 
sandiga jordar.

I VIO-version, som finns för vältarna 
har vibration och oscillering förenats 
i en vals. Man kan alltså välja mellan 
de båda systemen. Omkopplingen 
mellan vibration och oscillering görs 
med en brytare och kan även göras 
under färd. VIO-systemet  gör vältar-
na till allroundmaskiner.

Oscillering kan användas på ställen 
där vibration inte kan användas. Ex-
empel: Föreställ dig en mycket san-
dig jord och en vibrationsvält som 
arbetar på den. Effekten: den nyss 
komprimerade sanden luckras upp 
igen  med de vibrationer, som skapas 
runt maskinen. Detta förhindras med 
oscillering.
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Jämn viktfördelning

Dämpning av stötar vid ojämnheter i 
terrängen

 
Utomordentlig riktningsstabilitet

Mindre risk för tippning i kurvor

Stabila leder

Den innovativa och självnivellerande 
pendelvikleden är byggd med 3 istället 
för 4 leder. Resultatet är utomordent-
liga kör- och styregenskaper. Denna 
unika Hamm-konstruktion med 3 kul-
leder garanterar en oöverträffad rikt-
ningsstabilitet och körkomfort. Även 
vid fullt rattutslag ger chassikonstruk-
tionen en jämn viktfördelning på vals 
och hjul. På så sätt erhålls en skon-
sam dämpning även vid ojämnheter 
i terrängen. Tippningstendenser vid 
körning i kurvor undviks också i högre 
grad.
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S e i t e n b l i c k eA Good Hear t!

Det nya och okonventionella 

styrsystemet ger en optimal lufttillförsel, 

längre livslängd hos komponenterna 

och mindre buller.

Ett hjär ta 
för service

Mindre bränsle

+ mindre buller 

= bättre miljö

Låg bul lernivå

Vältarna i serie 3000 imponerar 
med en motor, som är åtkomlig 
från alla håll. Samtliga underhåll-
selement finns på en sida. På det 
sättet kan servicearbetena utföras 
snabbt och okomplicerat. Motor-
huven med getingmidja fälls un-
dan bakåt och är knappt högre än 
hytten, vilket gör det möjligt att ut-
föra servicearbeten i lokaler med 
låg takhöjd. Maskinens backljus 
belyser motor och underlättar på 
så sätt kontroller vid dåliga ljusför-
hållanden. 
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Luftfiltret kan lätt bytas ut för hand. Visuella kontroller av kylare, 

oljesticka och kylvattennivå går 

snabbt och okomplicerat.

Oljefiltren kopplas bort och kan lätt 

bytas ut.

De båda bränslefiltren lossas 

enkelt och bestyckas sedan igen 

med original HAMM reservdelar för 

maximal driftssäkerhet.
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Användnin-

gen!

Informera dig på 

Internet under www.

hamm.eu 

eller ring oss. Vi ger dig 

gärna råd utan några 

förpliktelser.

De flerfaldigt designprisbelönade 
maskinerna från 5 till 25 ton finns i 
många olika varianter. Alltifrån stan-
dardmodellen till „H.I.-TEC-modellen“ 
allt efter ditt behov eller budget.

HAMM:s maskiner i 3000-serien an-
vänds över hela världen. De mest va-
rierande och svåra förhållandena har 
gjort de till en av de mest välrenom-
merade komprimeringsmaskinerna 
över huvud taget. 

Serie 3000 används huvudsakli-
gen vid markarbeten. Alla markty-
per kan komprimeras. Vare sig det 
handlar om att bygga vägar, motor-
vägar, snabbtågssträckor, flygplat-
ser, dammar eller industriområden. 
Serie 3000 finns med överallt.
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Hydrostat i sk a l lh ju lsdr i f t ,  s teg lös 

Automat isk d ragk ra f ts - och s l i rn ingsst y rn ing (HT )

Hammtron ic e lek t ron isk mask inst y rn ing (HT )

Dragk ra f tskont ro l l 

S tor motore f fek t 

Hög back tagn ingsförmåga 

Övers ik t l ig in fo rmat ionsd isp lay 

Ergonomisk fö ra r s to l 

Sto len kan fö r sk ju tas i  s id led och vr idas

1 /  2 mu l t i funk t ionskör spak 

Instä l ln ingsbar r a t ts tång

Fjädrad hy t t  

S jä lvspär rd i f fe rent ia l  /  NO -SPIN-d i f fe rent ia l 

Ny s tab i l  m id ja 

Ny t t  k y lsystem 

Opt ima l runtoms ik t 

Enke l t  underhå l l ,  l ånga se r v ice inte r va l l

HT  = Hammtronic
P    = Stampfotversion
VIO = Oscillering och vibration i en och samma vals

H . I . -T E C  [ H A M M  I n t e l l i g e n t  Te c h n o l o g y ]

Hammtronic

Hammtronic gör att serie 3000 blir en riktig bergsbestigare (upp till 70 % stigning) och ger idealiska 

driftsförhållanden och minimerar dieselförbrukningen. 

HCQ - Indicator

HCQ-Indicator möjliggör en kontroll av det utförda komprimeringsarbetet redan under komprimerin-

gen och säkerställer ett effektivt utnyttjande av maskinen.

HCQ - GPS Navigator

Med detta yttäckande komprimeringsmätningssystem görs online-baserade mätningar på byggar-

betsplatsen och med GPS beräknas den exakta positionen. Samtliga värden för den yta som skall 

bearbetas visas och dokumenteras komplett.

     Reducerar
                 risken för 

olyckor och 
tippning

    Ger föraren 
stöd –
      förbättrar
arbetskvaliteten

Ökar
  prestandan 
  hos maskinen

Typ      Vikt (kg)  Arbetsbredd

3205 5.475 1.370 mm

3307 6.840 1.680 mm

3307 HT 6.840 1.680 mm

3410 10.530 2.140 mm

3411 11.305 2.140 mm

3412 12.200 2.140 mm

3412 HT 12.200 2.140 mm

3414 14.240 2.140 mm

3414 HT 14.240 2.140 mm

3516 15.755 2.140 mm

3516 HT 15.755 2.140 mm

3518 17.825 2.220 mm

3518 HT 17.825 2.220 mm

3520 19.800 2.220 mm

3520 HT 19.800 2.220 mm

3625 HT 24.785 2.220 mm

3205 P 5.815 1.370 mm

3307 P 6.840 1.680 mm

3307 HT P 6.840 1.680 mm

3410 P 11.015 2.140 mm

3411 P 11.795 2.140 mm

3412 P 12.300 2.140 mm

3412 HT P 12.300 2.140 mm

3414 P 14.340 2.140 mm

3414 HT P 14.340 2.140 mm

3516 P 15.855 2.140 mm

3516 HT P 15.855 2.140 mm

3518 P 18.025 2.220 mm

3518 HT P 18.025 2.220 mm

3520 P 20.000 2.220 mm

3520 HT P 20.000 2.220 mm

Vältar med slät vals

Vältar med stampfotsvals

Vältar med oscillering och vibration
3307 VIO 6.370 1.680 mm

3307 HT VIO 6.370 1.680 mm

3412 VIO 11.920 2.140 mm

3412 HT VIO 11.920 2.140 mm

3414 VIO 14.010 2.140 mm

3414 HT VIO 14.010 2.140 mm

3414 HT P 3414 HT P 
3516 HT P 
3518 P 
3518 HT P 
3520 P 
3520 HT P 

3412 HT P 3414 HT P 3412 HT P 3414 HT P 
3414 P3516 HT P 3414 P3516 HT P 3414 HT P 3516 HT P 3414 HT P 3516 HT P 
3516 HT P 3518 P 3516 HT P 3518 P 
3518 P 3518 HT P 3518 P 3518 HT P 
3518 HT P 3520 P 3518 HT P 3520 P 3520 P 3520 P 3520 P 3520 P 
3520 HT P 3520 HT P 3520 HT P 3520 HT P 

3412 P 
3412 HT P 
3414 P
3414 HT P 
3516 HT P 
3518 P 
3518 HT P 
3520 P 
3520 HT P 
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HAMM AG

Hammst raße  1

D-95643  T i r schenreu th

Te l   +49  9631/  80-0

Fax  +49  9631/  80-111

www.hamm.eu
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