
PC210/LC-10

PC
210

MOOTTORITEHO
123 kW / 165 hv @ 2.000 rpm

TYÖPAINO
PC210-10: 22.020 - 22.560 kg

PC210LC-10: 22.620 - 23.480 kg

KAUHAN TILAVUUS
max. 1,68 m³

Hydraulinen kaivukone
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Komatsun langaton 

kaluston seurantajärjestelmä

Veloitukseton huolto-ohjelma 

Komatsu -asiakkaille

Yhdellä silmäyksellä
EU Vaihe IIIB/EPA Tier 4 interim vaatimukset täyttävillä moottoreilla varustetut Komatsun uu-

simman sukupolven kaivukoneet jatkavat tinkimättömän laadun ja täydellisen tuotetuen pitkä-

aikaista perinnettä uudistaen samanaikaisesti sitoutumistamme turvallisuuteen ja ympäristön 

suojeluun. Aiempaa suurempi nettoteho, alhaisempi polttoaineenkulutus ja vähäisemmät pääs-

töt sekä ilmavirtausta, polttoaineen ruiskutusta ja palamisarvoja säätävä ajanmukainen elektro-

ninen ohjausyksikkö, joka optimoi suorituskyvyn ja vähentää entisestään pakokaasuissa olevia 

hiukkasia ja typen oksideja vakuuttanee sinut siitä, että “10 sarjan” kaivukoneet pitävät lupauk-

sensa erinomaisuudestaan.

Tehokas ja ympäristöystävällinen
• Vähän kuluttava EU Vaihe IIIB/EPA Tier 4 interim moottori

• Polttoainetta säätävä moottori ja hydrauliikkateknologia

• Säädettävä Eko-mittari ja joutokäynnin varoitus

•  Vähäisempi päästöjen tuotto

Erittäin monikäyttöinen
• Ihanteellinen useisiin erilaisiin töihin

• 6 työtapaa

• Runsas lisälaitevalikoima

• Sisäänrakennettu monikäyttöisyys

• Erittäinen hyvä ja mukava hallittavuus
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PC210-10

MOOTTORITEHO
123 kW / 165 hv @ 2.000 rpm

TYÖPAINO
PC210-10: 22.020 - 22.560 kg

PC210LC-10: 22.620 - 23.480 kg

KAUHAN TILAVUUS
max. 1,68 m³

Erinomainen kuljettajan 
mukavuus
• Täysin ilmajousitettu kuljettajan istuin

• Hiljainen

• Alhaiset tärinätasot

• Suurikokoinen laajakuvanäyttö

• Parempi kuljettajan mukavuus

Tiukat turvallisuusvaatimukset
• Turvallinen SpaceCab™-ohjaamo, 

ISO 12117-2:2008-vaatimukset täyttävä ROPS -ohjaamo

• Matalaprofi ilinen taaksepäin suunnattu kamera

• Optimaalinen työkohteen turvallisuus

• Turvallinen kulku ohjaamoon, kunnossapito helppoa

• Suojaus putoavilta esineiltä (FOPS) lisävaruste

Laatua, johon voit luottaa
• Luotettava ja tehokas

• Järeä rakenne

• Komatsun laadukkaat komponentit

• Maahantuojan monipuolinen palveluverkosto
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Erittäinen hyvä ja mukava 
hallittavuus

PC210LC-10 koneissa on “Topcon” 

valmius ohjaavalle 3D kaivujärjestel-

mälle. Topconin viimeisintä tekno-

logiaa edustava tarkkuuspaikannus 

ja kaivuohjausjärjestelmä helppo-

käyttöisellä GX60 kosketusnäytöllä, 

vähentää työaikaa ja edesauttaa 

työturvallisuutta. Sen avulla pääs-

tään millimetrin tarkkaan kaivu- tai 

viimeistelytöihin ja antaa kuljettajan 

keskittyä kokonaisvaltaisesti kaivu-

tehtäviin.

Erittäin monikäyttöinen
Ihanteellinen useisiin erilaisiin 
töihin

Tehokas ja hallinnaltaan tarkka 

Komatsu PC210-10 on varusteltu 

siten, että se pystyy kaikkiin edellyt-

tämiisi töihin. Olkoonpa työkohteesi 

iso tai pieni ja työ kaivamista, mai-

semointia tai raivausta, Komatsun 

alkuperäinen hydrauliikkajärjestel-

mä varmistaa joka hetki optimaali-

sen tuottavuuden ja hallinnan.

6 työtapaa

Vakiona olevat työtavat, power, 

nosto, vasara, economy, lisälaittei-

den power ja lisälaitteiden economy, 

varmistavat, että PC210-10 kehittää 

tarvitsemasi tehon mahdollisim-

man vähäisellä polttoainemäärällä. 

Ecoomy-työtapaa voidaan säätää 

siten, että saavutetaan työn mukaan 

mitoitettu ihanteellinen tehon ja talo-

udellisuuden tasapaino. Työlaitteille 

ohjautuvaa öljyvirtaa säädetään 

suoraan kokoluokkansa etevimmäs-

tä laajakuvamonitorista.

Sisäänrakennettu 
monikäyttöisyys

Hallintavipuun asennetulla propor-

tionaalisella painikkeella ja jalkapol-

kimella ohjattava vakiovarusteinen 

lisähydrauliikkapiiri lisää merkittä-

västi PC210-10:n monikäyttöisyyt-

tä. Koneessa on 10 erikseen nimet-

tävää lisälaitteen muistiasetusta. 

Vakiona olevan pikaliitinhydrauliikan 

avulla työlaitteen vaihtaminen on 

entistä helpompaa. Lisätoimintoja 

vaativien työlaitteiden käyttöä var-

ten koneeseen on saatavana myös 

toinen lisähydrauliikkapiiri.

Runsas lisälaitevalikoima

Vaihtoehtoisten kaivuvarsien ja 

tela-alustojen avulla voit mitoittaa 

PC210-10 vastaamaan erityisesti 

kuljetuksiin, ulottumiin tai työhön 

liittyviä vaatimuksia. Kaikkiin puo-

mi- ja varsiyhdistelmiin on saatava-

na lisähydrauliikat, jotka vastaavat 

käyttämiesi työlaitteiden tarpeita eri 

työtehtävissä.
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Tehokas ja ympäristöystävällinen
Polttoainetta säätävä moottori 
ja hydrauliikkateknologia

PC210-10 mallissa on käyntinopeu-

den mukaan säätyvä hydraulipump-

pu ja moottori sekä tyhjäkäyntiauto-

matiikka. Moottorin ja pumpun uusi 

ohjausteknologia alentaa polttoai-

neenkulutusta ja takaa tehokkuu-

den ja tarkkuuden yksittäisten ja sa-

manaikaisten työliikkeiden aikana.

Säädettävä Eko-mittari ja 
tyhjäkäyntivaroitus

Uuteen Eko-mittariin voidaan 

polttoaineen kulutukselle asettaa 

tavoite, jolla rohkaistaan kuljettajaa 

työskentelemään mahdollisimman 

tehokkaasti. Lisäksi polttoaineenku-

lutuksen edelleen vähentämiseksi, 

silloin kun koneella ei työskennellä, 

ilmestyy näyttöön tyhjäkäyntivaroi-

tus moottorin käytyä tyhjäkäyntiä 5 

minuutin ajan.

Komatsun uutta 
moottoriteknologiaa

PC210-10 voimanlähteenä on 

EU Vaihe IIIB/EPA Tier 4 interim – 

vaatimukset täyttävä ja 123 kW/

165 hv tehon kehittävä Komatsu 

SAA6D107E-2 moottori. Tehon 

ja polttoainetehokkuuden maksi-

moimiseksi sekä päästöjen hillit-

semiseksi turboahdettu suoraruis-

kutusmoottori on ilmasta ilmaan 

välijäähdytetty ja varustettu jäähdy-

tetyllä EGR -pakokaasujen takaisin-

kierrätysjärjestelmällä.

Komatsun diesel hiukkassuodatin (KDPF)

Komatsun suuritehoinen DPF – hiukkas-

suodatin poistaa yli 90 % pakokaasujen 

hiukkasista. Suodattimeen kuuluu lisäksi 

polttoaineen ruiskutusjärjestelmään sijoitettu 

hapetuskatalysaattori, joka pystyy polttamaan 

suodatetut hiukkaset joko aktiivisella tai pas-

siivisella takaisinkierrätyksellä vaikuttamatta 

millään tavoin koneen työskentelyyn.

Pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR)

Jäähdytettyjen pakokaasujen takaisinkierrätys 

EGR on jo nykyisissä Komatsun moottoreissa 

kokeiltua teknologiaa. EGR – jäähdyttimen 

entistä suurempi kapasiteetti varmistaa 

erittäin alhaiset NOx -päästöt ja parantaa 

moottorin suorituskykyä.

Komatsun säätyvägeometrinen turbo 

(KVGT)

KVGT varmistaa optimaalisen ilmavirran 

moottorin palotilaan käyntinopeudesta ja 

kuormituksesta riippumatta. Pakokaasut 

ovat puhtaampia, polttoainetalous parempi 

moottoritehon ja suorituskyvyn säilyessä 

ennallaan.

Korkeapaineinen yhteispaineruiskutus 

(HPCR)

Polttoaineen täydellisen palamisen ja 

alhaisempien päästöjen saavuttamiseksi 

tietokoneohjattu järeä yhteispaine suoraruis-

kutusjärjestelmä ruiskuttaa tarkan määrän 

polttoainetta uudelleen suunniteltuun paloti-

laan moninkertaisruiskutuksena.

Säätyvä suutin

Hapetuskatalysaattori

Nokisuodatin

KVGT
EGR -venttiili

Jäähdytin

EGR -jäähdytin

Komatsun suljettu kampikammion 

tuuletus (KCCV)

Kampikammion päästöt (ohivirtauskaasut) 

ohjataan CCV – suodattimen läpi. Suodat-

timeen jäänyt öljysumu palautetaan kam-

pikammioon ja suodatettu kaasu ohjautuu 

imuilmanottoon.

Ruiskutussuutin

Elektroninen 

ohjausyksikkö

Yhteispainejärjestelmä

Syöttöpumppu

KVGT KCCV
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Vähäisempi hävikki

PC210-10 koneen vakiovarusteisiin 

kuuluu helppokäyttöinen automaat-

tisella katkaisulla varustettu sähköi-

nen tankkauspumppu. Järjestelmän 

turvallisuutta lisäävät edelleen suo-

jus ja palamaton vaahtokumi, jotka 

estävät läikkyneen polttoaineen 

virtaamisen kohti koneen kuumia 

alueita.
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Erinomainen kuljettajan mukavuus

Kylmä/kuuma eväslaatikko

Joystick-hallintavivut, joissa proportionaaliset 

hallintapainikkeet työlaitteita varten

Uusi tilava ohjaamo

Tilavassa ja leveässä ohjaamossa 

on uusi täysin ilmajousitettu niska-

tuellinen lämmitettävä kuljettajan 

istuin johon on liitetty sivukonsolit.

Hiljainen

Komatsun 10-sarjan tela-alustaiset 

kaivukoneet soveltuvat erittäin hy-

vin ahtaissa tiloissa ja asutusalueilla 

tehtäviin töihin sillä niiden ulkoi-

nen melutaso on erittäin alhainen. 

Hitaammin pyörivä tuuletin, tehok-

kaampi jäähdytin ja ääntä eristävien 

ja vaimentavien materiaalien opti-

maalinen käyttö alentaa ohjaamon 

melutason 10-sarjan kaivukoneissa 

edustusautojen tasolle.

Aikaisempaa parempi 
kuljettajan mukavuus

Ohjaamossa olevat lisäsäilytystilat 

sekä MP3 – liitin ja 12 V sekä 24 V 

pistokkeet ovat omiaan lisäämään 

kuljettajan mukavuutta. Automaat-

tisen ilmastoinnin avulla kuljetta-

jan on helppo säätää ohjaamoon 

tarkoin haluamansa lämpötila.

Vaimennettu ohjaamon 
kiinnitys 

Komatsu PC210-10 kaivukoneen 

hyvä vakavuus yhdessä tukevan 

ylävaunun ja monikerroksisen vis-

koosijousituksen kanssa vähentävät 

merkittävästi kuljettajaan kohdistu-

vaa tärinää.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä
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Suurikokoinen laajakuvanäyttö

Turvallisen, tarkan ja juohevan 

työskentelyn takeena on helppo-

käyttöinen monitori, joka toimii 

myös koneen valvontajärjestelmän 

(EMMS) näyttöpäätteenä. Monito-

rin kielivalikoimaan sisältyy 25 eri 

kieltä. Helppokäyttöisten kytkimien 

ja monitoiminäppäimien avulla kul-

jettaja saa ruudulle lukuisan määrän 

toimintoja ja koneen käyttötietoja.
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Kameravalvonta taakse

Vakiovarusteena oleva taakse 

suunnattu kamera avaa laajakuva-

näyttöön poikkeuksellisen hyvän 

näkymän koneen takana olevasta 

työalueesta. Matalaprofi ilinen ka-

mera on säädettävä ja vastapainon 

muotoon integroitu. Lisävarusteena 

on koneeseen saatavana kamera 

myös koneen oikealle puolelle.

Tiukat turvallisuusvaatimukset
Turvallinen SpaceCab™-
ohjaamo

Uusi ROPS-ohjaamo täyttää ISO 

12117-2:2008 standardin vaati-

mukset. Ohjaamon teräsputkesta 

valmistettu runko vaimentaa iskuja 

ja suojaa kuljettajaa tehokkaasti. 

Turvavyö pitää kuljettajan sisällä 

ohjaamossa mahdollisessa onnet-

tomuustilanteessa. Koneeseen on 

myös saatavana valinnainen ISO 

10262 Tason 2 – vaatimuksia vas-

taava putoavilta esineiltä suojaava 

järjestelmä (FOPS), johon kuuluu 

avattava tuulilasin suoja.

Optimaalinen työkohteen 
turvallisuus

Komatsun PC210-10:n turvallisuus-

ominaisuudet ovat alan uusimpien 

standardien mukaiset ja minimoivat 

henkilökuntaan kohdistuvat riskit 

sekä koneessa että sen ulkopuolel-

la. Kuuluva ajohälytin lisää edelleen 

turvallisuutta työkohteessa. Erittäin 

kestävät liukastumista estävät tasot 

- joissa erityinen kitkapinnoite - 

säilyttävät pitokykynsä pitkään.

Helppo ja nopea huoltaa

Moottorin kuumentuvat osat on 

peitetty lämpösuojilla. Tuulettimen 

hihna ja hihnapyörät ovat hyvin 

suojatut, ja vaurion sattuessa eril-

liset pumppu- ja moottoriosastot 

vähentävät tulipalon riskiä estä-

mällä hydrauliikkaöljyn suihkuami-

sen moottoritilaan. Takaosastaan 

saranoitua moottorin konepeittoa 

ympäröi liukastumista estävillä pin-

noilla päällystetty huoltotaso, joka 

varmistaa turvallisen ja helpon pää-

syn moottoritilaan joka suunnasta. 

Turvallisuutta lisäävät edelleen 

poikkeuksellisen vankat kaiteet.

Matalaprofi ilinen taaksepäin suunnattu 

kamera

Turvallinen SpaceCab™-ohjaamo Tukevat tartuntakaiteet
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Järeä rakenne

Maksimi lujuus ja kestävyys – yh-

distettynä huippuluokan asia-

kaspalveluun – ovat Komatsun 

ajattelumallin kulmakiviä. Koneen 

rakenteen avainalueissa käytetään 

yksittäisiä levyjä ja valukappalei-

ta jakamaan rasitusta tasaisesti. 

Kaivuvarren alapuolelle sijoitetut 

erittäin kestävät kulutussuojat 

suojaavat vartta kauhassa olevalta 

ja sieltä putoavalta materiaalilta. 

Telalappujen uusi mitoitusmalli li-

säävät koneen vakautta, parantavat 

nostotehoa ja lisäävät kestävyyttä.

Valettu puomin tyvi Yksiosaiset puomilevyt

Laatua, johon voit luottaa

Maahantuojan monipuolinen 
palveluverkosto

Komatsun laaja jälleenmyyjä- ja 

maahantuojaverkosto on valmii-

na pitämään kalustosi hyvässä 

kunnossa. Tarpeitasi vastaavat 

huoltopaketit ja nopeat varaosa-

toimitukset varmistavat, että sinun 

Komatsusi säilyttää huippusuoritus-

kykynsä.

Komatsun laadukkaat 
komponentit

Apunaan uusimmat tietokone-

suunnittelun tekniikat Komatsun 

maailmanlaajuinen tietotaito tuottaa 

koneita, jotka on suunniteltu, 

valmistettu ja testattu täyttämään 

sinun asettamasi korkeimmatkin 

vaatimukset.

Luotettava ja tehokas

Tuottavuus on avain menestykseen 

– Kaikki PC210-10:n pääkompo-

nentit ovat Komatsun suunnittele-

mia ja valmistamia. Oleelliset ko-

neen toiminnot on tarkoin mitoitettu 

koneen käyttövarmuuden ja tuotta-

vuuden varmistamiseksi.
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Komatsun langaton kaluston seurantajärjestelmä

Helpoin tie korkeampaan 
tuottavuuteen

KOMTRAX™ edustaa uusinta 

langatonta seurantateknologiaa. Se 

välittää sinulle helposti ymmärrettä-

viä ja kustannuksia säästäviä tietoja 

kalustostasi ja antaa sinulle tilaisuu-

den koneittesi suorituskyvyn mak-

simointiin. Sen luoman laadukkaan 

ja yhtenäisen tukiverkoston avulla 

pystyt huolehtimaan ennakkohuol-

loista ja johtamaan liiketoimintaasi 

tehokkaasti.

Tiedot

Saat nopeasti vastaukset koneitasi 

koskeviin kriittisiin peruskysymyk-

siin: Mitä koneesi tekevät, milloin 

ne olivat työssä, missä ne sijait-

sevat, miten niitä voidaan käyttää 

tehokkaammin ja milloin ne on 

huollettava. Koneittesi suoritusky-

kytiedot välittyvät satelliitin kautta 

sinun tietokoneellesi ja Komatsu – 

maahantuojallesi – joka on valmiina 

antamaan asiantuntevia analyysejä 

ja palautetta.

Mukavuus

KOMTRAX™ auttaa sinua seuraa-

maan ja valvomaan kalustoasi ver-

kon kautta riippumatta sijainnistasi. 

Tiedot on pakattu helposti luetta-

vien karttojen, luetteloiden, kaa-

vioiden ja diagrammien muotoon. 

Pystyt ennakoimaan minkälaista 

huoltoa ja varaosia koneesi tarvit-

see tai voit aloittaa vianetsinnän jo 

ennen kuin Komatsun huoltomies 

on saapunut työkohteeseen.
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KOMTRAX™
Tehokkuus

Yksityiskohtaiset tiedot, jotka KOMTRAX™ asettaa käyttöösi 24 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa, antavat sinulle 

tilaisuuden tehdä parempia päivittäisiä sekä pitkän aikavälin strategisia päätöksiä. Pystyt ennakoimaan ongelmia, 

minimoimaan seisonta-aikoja, sovittelemaan huoltojen ajoituksia ja pitämään koneesi koko ajan työssä.

Verkkoyhteyden kautta sinulla on 

käytössäsi lukuisia hakuparametre-

ja, joiden avulla voit nopeasti saada 

tietoja koneista, kuten esim. käyt-

töaste, ikä ja tietyt ilmoitusviestit ja 

paljon muuta.

Yksinkertainen pylväsdiagrammi 

näyttää koneesi polttoaineen kulu-

tuksen ja auttaa sinua laskemaan 

työkohteen kokonaiskustannukset 

sekä ajoittamaan polttoaineen 

täydennystoimitukset tapahtuviksi 

oikeaan aikaan.
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Komatsu CARE on ilmainen ja jo-

kaisen uuden EU Stage IIIB moot-

torilla varustetun Komatsu – koneen 

vakiovaruste. Se sisältää ensimmäi-

sen 3 vuoden tai 2000 käyttötunnin 

aikana Komatsun maahantuojan 

kouluttamien asentajien tekemät 

määräaikaishuollot alkuperäisiä 

Komatsu -varaosia käyttäen. Lisäk-

si se tarjoaa kaksi veloituksetonta 

Komatsun pakokaasun partikkeli-

suodattimen (Komatsu Diesel Par-

ticle Filter) vaihtosarjaa. Näin ollen 

koneesi on turvattu 5 vuoden tai 

9000 käyttötunnin pituisella KDPF – 

takuulla.

Kunnossapito helppoa

Vedenerotin

Vakiovaruste, 

joka poistaa 

polttoaineeseen 

sekoittunutta 

vettä estäen 

näin polttoai-

nejärjestelmää 

vaurioitumasta.

Helposti puhdistettavat 
jäähdyttäjät

Saranoitu ilmastointilaitteen jäähdy-

tin ja rinnakkain asennetut jäähdytin 

ja öljynjäähdytin ovat hyvin esillä ja 

helpot pitää puhtaana.

Pitkään kestävät 
öljynsuodattimet

Hydrauliikan öljynsuodattimessa 

käytetään vaihto-

väliä pidentävää 

ja kunnossapi-

tokustannuksia 

alentavaa suuri-

tehoista suoda-

tinmateriaalia.

Diesel hiukkassuodattimen 
puhdistus

Hiukkassuodattimeen kertynyt noki 

hapetetaan ajoittain automaattisesti 

pakokaasujen kuumuutta hyväksi 

käyttäen.

Hyvin esillä olevat 
suodattimet ja polttoaineen 
tyhjennysventtiili

Moottorin öljynsuodatin, polttoaine-

suodattimet ja polttoaineen tyhjen-

nysventtiili on sijoitettu siten, että 

ne voidaan huoltaa maassa seisten.
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TYÖPAINOT (NOIN)

PC210-10 PC210LC-10

Kolmiharjaiset telalaput Työpaino Pintapaine Työpaino Pintapaine

600 mm 22.020 kg 0,51 kg/cm² 22.620 kg 0,48 kg/cm²

700 mm 22.270 kg 0,44 kg/cm² 22.890 kg 0,41 kg/cm²

800 mm 22.560 kg 0,39 kg/cm² 23.210 kg 0,37 kg/cm²

900 mm – – 23.480 kg 0,33 kg/cm²

Tekniset tiedot

Työpaino sisältäen 2,9 m varren, 760 kg kauhan, kuljettajan, voiteluaineet, jäähdytysnesteet, täyden 

polttoainetankin ja vakiovarusteet.

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

ALAVAUNU

Rakenne .............. X-runko keskiosana, kotelorakenteiset telarungot

Telastot

 Tyyppi ...................................................................Täysin koteloidut

 Telalaput (molemmin puolin) .................45 (PC210), 49 (PC210LC)

 Telaketjujen kiristys ................ Yhdistetty jousi/hydraulinen kiristys

Telarullat

 Alarullat (molemmin puolin) .......................7 (PC210), 9 (PC210LC)

 Ylärullat (molemmin puolin) ...........................................................2

Tyyppi ......................HydrauMind. Suljettu hydraulijärjestelmä, jossa 

kuormaa tunnustelevat ja painetta säätävät venttiilit

Lisähydrauliikka ............... Spesifi kaatiosta riippuen voidaan asentaa 

jopa 2 lisähydrauliikkaa ja työlaitteen 

pikakiinnityshydrauliikka

Pääpumput ........................Säätyvätilavuus mäntäpumput; puomille, 

varrelle, kauhalle, käännölle ja ajolle

Suurin tuotto ...............................................................2 × 237,5 l/min

Varoventtiilin asetukset (suurimmat järjestelmäpaineet)

 Pääventtiili .....................................................................380 kg/cm²

 Ajo .................................................................................380 kg/cm²

 Kääntö ..........................................................................295 kg/cm²

 Ohjaus .............................................................................33 kg/cm²

Malli ............................................................. Komatsu SAA6D107E-2

Tyyppi ....................................... Yhteispaineruiskutuksella varustettu 

vesijäähdytteinen, vähäpäästöinen, turboahdettu 

ja välijäähdytetty dieselmoottori

Moottoriteho

 käyntinopeudella ............................................................ 2.000 rpm

 ISO 14396 .............................................................123 kW / 165 hv

 ISO 9249 (vauhtipyöräteho) ..................................118 kW / 158 hv

Sylinterien lukumäärä .......................................................................6

Sylinterimitat, halkaisija × iskunpituus .........................107 × 124 mm

Iskutilavuus ................................................................................ 6,69 l

Akku ......................................................................... 2 × 12 V/155 Ah

Vaihtovirtalaturi ................................................................... 24 V/60 A

Käynnistysmoottori ......................................................... 24 V/5,5 kW

Ilmanpuhdistaja ................................. Kaksoiselementti, varoitusvalo 

ohjauspaneelissa, itsestään puhdistuva

Jäähdyttäjä .................. Imevät siivet, kenno varustettu suojaverkolla

PÄÄSTÖARVOT

KÄÄNTÖ

AJO & JARRUT

TÄYTTÖMÄÄRÄT

Polttoainesäiliö ........................................................................... 400 l

Jäähdytin ................................................................................... 30,7 l

Moottoriöljy ............................................................................... 23,1 l

Käännön vaihde ........................................................................... 6,5 l

Hydrauliöljysäiliö ......................................................................... 132 l

Ajon vaihde (kumpikin) ................................................................ 5,0 l

Ajon valvontalaitteet .....................Kaksi toisistaan erikseen toimivaa 

polkimilla varustettua ohjaussauvaa

Ajon periaate ............................................................ Hydrostaattinen

Vaihteisto ..................................................3-nopeuksinen automaatti

Nousukyky ............................................................................ 70%, 35

Ajonopeudet

 Lo / Mi / Hi ....................................................... 3,0 / 4,1 / 5,5 km/h

Suurin vetovoima ................................................................20.600 kg

Jarrujärjestelmä ................. Hydraulitoimiset levyjarrut kummassakin

ajomoottorissa

Tyyppi ....................... Muuttuvatilavuus mäntämoottori, voimansiirto 

kaksivaiheisen planeettavaihteen 

välityksellä kääntökehälle

Käännön lukitus ................................... Sähköisesti lukkiutuva märkä 

monilevyjarru kääntömoottorin sisällä

Käännön nopeus ............................................................ 0 - 12,4 rpm

Vääntömomentti ................................................................. 64,6 kNm

Suurin paine .....................................................................295 kg/cm²

Moottorin päästöt ........................Täyttää EU Vaihe IIIB ja EPA Tier 4

 – pakokaasuvaatimukset

Äänitaso

 LwA, ulkoinen melu .......................102 dB(A) (2000/14/EC Vaihe II)

 LpA, melutaso ohjaamossa .............................................. 69 dB(A)

(ISO 6396 dynaaminen melutaso)

Tärinätasot (EN 12096:1997)*

 Käsi/käsivarsi ........ ≤ 2,5 m/s² (mittausepävarmuus K = 0,49 m/s²)

 Vartalo ................... ≤ 0,5 m/s² (mittausepävarmuus K = 0,24 m/s²)

* riskiarvon määrityksessä direktiivin 2002/44/EC mukaisesti, käytä 

ISO/TR 25398:2006 mukaisia arvoja.
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PÄÄMITAT PC210-10 PC210LC-10

A Ylävaunun leveys 2.850 mm 2.850 mm

B Kokonaiskorkeus ohjaamon kattoon 3.045 mm 3.045 mm

C Peruskoneen kokonaispituus 4.945 mm 5.135 mm

D Peräylitys 2.910 mm 2.910 mm

Vastapainon kääntösäde 2.940 mm 2.940 mm

E Maavara vastapainon alla 1.085 mm 1.085 mm

F Ylävaunun korkeus ilman ohjaamoa 2.250 mm 2.250 mm

G Pienin maavara 440 mm 440 mm

H Johto- ja vetopyörien keskiöiden välinen etäisyys 3.275 mm 3.655 mm

I Telaston pituus 4.080 mm 4.450 mm

J Raideleveys 2.200 mm 2.380 mm

K Telalappujen leveys 600, 700, 800 mm 600, 700, 800, 900 mm

L Alavaunun kokonaisleveys 600 mm laput 2.800 mm 2.980 mm

Alavaunun kokonaisleveys 700 mm laput 2.900 mm 3.080 mm

Alavaunun kokonaisleveys 800 mm laput 3.000 mm 3.180 mm

Alavaunun kokonaisleveys 900 mm laput – 3.280 mm

KULJETUSMITAT KIINTOPUOMI

Varren pituus 2,4 m 2,9 m

M Kuljetuspituus 9.695 mm 9.625 mm

N Pituus maata vasten (kuljetettaessa) PC210-10 4.070 mm 4.070 mm

Pituus maata vasten (kuljetettaessa) PC210LC-10 4.450 mm 4.450 mm

O Kokonaiskorkeus puomin päältä 3.135 mm 3.135 mm

Päämitat ja suoritusarvot
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KAIVUVOIMAT

Varren pituus 2,4 m 2,9 m

Kauhan murtovoima 16.500 kg 14.100 kg

Kauhan murtovoima power max. 17.500 kg 15.200 kg

Varren kaivuvoima 12.200 kg 10.300 kg

Varren kaivuvoima power max. 13.000 kg 11.000 kg

Maksimikuorma ja paino on laskettu ISO 10567:2007:n mukaan.

Taulukon arvot perustuvat kaatokuormaan lastattaessa sivulta täydellä kauhalla ja suurimmalla etäisyydellä.

PC210-10 / KAUHAN MAKSIMITILAVUUS JA PAINO

KIINTOPUOMI

Varren pituus 2,4 m 2,9 m

Materiaalin ominaispaino alle 1,2 t/m³ 1,59 m³ 1.125 kg 1,44 m³ 1.050 kg

Materiaalin ominaispaino alle 1,5 t/m³ 1,35 m³ 1.000 kg 1,23 m³ 950 kg

Materiaalin ominaispaino alle 1,8 t/m³ 1,10 m³ 925 kg 1,07 m³ 850 kg

PC210LC-10 / KAUHAN MAKSIMITILAVUUS JA PAINO

KIINTOPUOMI

Varren pituus 2,4 m 2,9 m

Materiaalin ominaispaino alle 1,2 t/m³ 1,68 m³ 1.200 kg 1,65 m³ 1.150 kg

Materiaalin ominaispaino alle 1,5 t/m³ 1,53 m³ 1.100 kg 1,40 m³ 1.025 kg

Materiaalin ominaispaino alle 1,8 t/m³ 1,30 m³ 1.000 kg 1,22 m³ 925 kg
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VARREN PITUUS 2,4 m  2,9 m

A Suurin kaivukorkeus 9.800 mm 10.000 mm

B Suurin kuormauskorkeus 6.890 mm 7.110 mm

C Suurin kaivusyvyys 6.095 mm 6.620 mm

D Suurin pystysuoran seinämän kaivusyvyys 5.430 mm 5.980 mm

E 2.440 mm kaivannon suurin kaivusyvyys 5.780 mm 6.370 mm

F Suurin kaivuetäisyys 9.380 mm 9.875 mm

G Suurin kaivuetäisyys maan tasossa 9.190 mm 9.700 mm

H Pienin kääntösäde 3.090 mm 3.040 mm

Kaivu-ulottuvuudet
KIINTOPUOMI
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Muistiinpanot



22

7,5 m kg *6.100 5.900

6,0 m kg *5.700 4.300 *6.020 5.150 *6.240 *6.240

4,5 m kg 5.080 3.620 *6.520 5.010 *7.600 *7.600 *10.410 *10.410

3,0 m kg 4.640 3.290 4.930 3.500 6.850 4.790 *9.530 7.100

1,5 m kg 4.500 3.180 4.830 3.400 6.620 4.580 10.110 6.670

0,0 m kg 4.630 3.250 4.760 3.340 6.460 4.440 9.880 6.480

- 1,5 m kg 5.090 3.560 6.420 4.400 9.850 6.450 *12.410 12.060

- 3,0 m kg 6.240 4.310 6.510 4.480 9.960 6.540 *14.520 12.270

7,5 m kg *4.060 *4.060 *4.660 *4.660

6,0 m kg *3.820 *3.820 *5.430 5.210

4,5 m kg *3.800 3.290 5.050 3.600 *6.010 5.050 *6.810 *6.810

3,0 m kg *3.930 3.010 4.940 3.500 6.890 4.810 *8.760 7.220

1,5 m kg 4.130 2.910 4.810 3.380 6.620 4.580 10.180 6.720

0,0 m kg 4.220 2.960 4.720 3.290 6.430 4.400 9.860 6.440 *7.200 *7.200

- 1,5 m kg 4.570 3.190 4.690 3.270 6.350 4.330 9.760 6.360 *11.680 *11.680 *7.480 *7.480

- 3,0 m kg 5.420 3.750 6.380 4.360 9.820 6.410 *15.550 12.010 *12.100 *12.100

- 4,5 m kg *7.280 5.230 *9.020 6.620 *12.560 12.380

A

B

C

PC210-10

Varren pituus

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

2,4 m

2,9 m

KIINTOPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. Annettu arvo ei ylitä 87% 

hydraulisesta nosto-kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta. Nostoarvot perustuvat nostoon pelkällä kaivuvarrella. Jos varteen on 

nostettaessa asennettu lisälaitteita, vähennä kaikkien lisälaitteiden paino ilmoitetuista nostoarvoista.

Nostokapasiteetti

600 mm telalaput

– Ulottuvuus kääntökehän 
keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla 
ulottuvuudella

Painot:

2,4 m kaivuvarsi: kauhan nive-
listö ja kauhasylinteri: 359 kg

2,9 m kaivuvarsi: kauhan nive-
listö ja kauhasylinteri: 335 kg
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2,4 m

2,9 m

PC210LC-10

A

B

C

Varren pituus

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

7,5 m kg *6.100 *6.100

6,0 m kg *5.700 4.780 *6.020 5.710 *6.240 *6.240

4,5 m kg *5.660 4.030 *6.520 5.570 *7.600 *7.600 *10.410 *10.410

3,0 m kg 5.470 3.670 5.810 3.900 *7.370 5.340 *9.530 7.980

1,5 m kg 5.320 3.560 5.710 3.810 7.890 5.130 *11.140 7.540

0,0 m kg 5.470 3.640 5.640 3.740 7.730 4.990 *11.820 7.340

– 1,5 m kg 6.040 3.990 7.690 4.950 *11.640 7.310 *12.410 *12.410

– 3,0 m kg 7.450 4.840 7.780 5.030 *10.600 7.410 *14.520 14.180

7,5 m kg *4.060 *4.060 *4.660 *4.660

6,0 m kg *3.820 *3.820 *5.430 *5.430

4,5 m kg *3.800 3.660 *5.680 4.010 *6.010 5.620 *6.810 *6.810

3,0 m kg *3.930 3.360 5.830 3.900 *6.920 5.370 *8.760 8.100

1,5 m kg *4.210 3.260 5.700 3.790 *7.850 5.130 *10.570 7.590

0,0 m kg *4.720 3.320 5.600 3.700 7.710 4.950 *11.570 7.300 *7.200 *7.200

– 1,5 m kg 5.420 3.580 5.570 3.670 7.620 4.880 *11.700 7.220 *11.680 *11.680 *7.480 *7.480

– 3,0 m kg 6.450 4.220 7.650 4.910 *11.010 7.270 *15.550 13.920 *12.100 *12.100

– 4,5 m kg *7.280 5.890 *9.020 7.490 *12.560 *12.560

KIINTOPUOMI

* Kapasiteettia rajoittaa hydraulinen nostovoima ei kaatokuorma. Arvot perustuvat SAE standardiin J1097. Annettu arvo ei ylitä 87% 

hydraulisesta nosto-kapasiteetista eikä 75% kaatokuormasta. Nostoarvot perustuvat nostoon pelkällä kaivuvarrella. Jos varteen on 

nostettaessa asennettu lisälaitteita, vähennä kaikkien lisälaitteiden paino ilmoitetuista nostoarvoista.

600 mm telalaput

– Ulottuvuus kääntökehän 
keskeltä

– Kauhan nostokoukun korkeus

– Nostokapasiteetti

– Arvo suoraan edessä

– Arvo suoraan sivulla

– Arvo suurimmalla 
ulottuvuudella

Painot:

2,4 m kaivuvarsi: kauhan nive-
listö ja kauhasylinteri: 359 kg

2,9 m kaivuvarsi: kauhan nive-
listö ja kauhasylinteri: 335 kg
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PC210/LC-10

Printed in Europe – Ilmoitetut tiedot eivät sido valmistajaa, joka pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. 

Vakio- ja lisävarusteissa saattaa esiintyä maakohtaisia eroja.

Vakio- ja lisävarusteet

Komatsu kumppanisi:

Hydraulinen kaivukone

Muista lisävarusteista saat yksityiskohtaiset tiedot 
lähimmältä Komatsu-maahantuojan edustajalta

 vakiovarusteet

 lisävarusteet

MOOTTORI
Komatsu SAA6D107E-2 turboahdettu 

yhteispaineruiskutuksella varustettu 

suoraruiskutusdiesel joka täyttää


EU Vaihe IIIB ja EPA Tier 4 -päästömääräykset 

Imevät jäähdyttimen siivet, kennon suojaverkko 

Moottorin imuilman automaattinen esilämmitys 

käynnistettäessä


Moottorin ylikuumenemisen esto 

Polttoainemittari 

Puomiston automaattinen hidastus 

tarkkuustyössä


Pysäytys virta-avaimella 

Mahdollisuus käyttää salasanaa käynnistyksen 

estoon


Vaihtovirtalaturi 24 V/60 A 

Käynnistysmoottori 24 V/5,5 kW 

Akku 2 × 12 V/155 Ah 

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ
Sähköohjattu, suljettu, kuorman tunteva 

hydraulijärjestelmä (E-CLSS; HydrauMind)


Pumpun ja moottorin keskinäistä toimintaa 

optimoiva säätöjärjestelmä (PEMC)


Lisähydrauliikat 

6 tehovalintaa sisältävä järjestelmä: power, 

economy, vasarakäyttö, lisälaitteiden power ja 

lisälaitteiden economy ja nostot


PowerMax toiminto 

Säädettävät ohjausvivut, puomin, varren, 

kauhan ja käännön hallintaan. Ohjausvivussa 

3 katkaisinohjausta ja proportionaaliset 

liukukatkaisinohjaukset



Hydraulinen pikaliitinvalmius 

Lisähydrauliikka toiminnot 

AJO & JARRUT
Hydrostaattinen 3-nopeuksinen ajojärjestelmä, 

automaattivaihto nopealle, ajo- ja seisontajarrut


Hydrauliset esiohjausvivut ja polkimet ajolle 

OHJAAMO
Vahvistettu turvallinen SpaceCab™-ohjaamo: 

Paineistettu ja tiivistetty, viskoositukien varaan 

asennettu ohjaamo, jossa sävytetyt turvalasit, 

häikäisysuojalla varustettu iso kattoikkuna, 

avattava ohjaamon kattoon lukittava tuulilasin 

yläosa, irrotettava tuulilasin alaosa, tihkukytkimellä 

varustettu tuulilasinpyyhkijä, tuulilasin rullakaihdin, 

savukkeen sytytin, tuhkakuppi, tavarahylly ja 

lattiamatto



Lämmitettävä, niskatuella varustettu ilmajousitettu 

istuin jossa ristiselän tuki, konsoliin kiinnitetyt 

säädettävät käsinojat ja automaattisesti kelautuva 

turvavyö



Ilmastointi 

12/24 V pistokkeet 

Juomapullon pidin ja lehtiteline 

Kylmä/kuuma eväslaatikko 

Radio 

MP3 liitin 

Tuulilasin alaosan pyyhkijä 

Aurinkolippa (ei OPG-kivisuojan yhteyteen) 

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Polttoaineen automaattinen ilmaus 

Ilmanpuhdistaja, kaksoiselementtityyppinen, 

ohjauspaneelissa täyttymisen merkkivalo


KOMTRAX™ – Komatsun langaton kaluston 

seurantajärjestelmä


Koneen valvonta- ja näyttöjärjestelmän (EMMS) 

monta toimintoa sisältävä värimonitori


Työkalut 

Komatsu CARE 

Huoltokohteet 

Keskusvoitelu 

TURVALAITTEET
Peruutuskamerajärjestelmä 

Sähköinen äänimerkki 

Ylikuormituksen esto 

Ajohälytin 

Puomin letkurikkoventtiili 

Tukevat kädensijat, taustapeilit 

Päävirtakatkaisin 

ISO 12117-2:2008-vaatimukset täyttävä ROPS 

-ohjaamo


Moottorin hätäsammutuskytkin 

Varren letkurikkoventtiili 

OPG tason II vaatimusten mukainen saranoitu 

tuulilasin suoja (FOPS)


Kattoikkunan OPG Taso II – kivisuoja 

Lisäkamera, koneen oikealle sivulle 

VALAISTUSJÄRJESTELMÄ
Työvalot: 2 ylärunko, 1 puomi (vasen) 

Lisätyövalot: 4 ohjaamo (eteen), 1 ohjaamo 

(taakse), 1 puomi (oikea), 1 vastapaino, majakka


MUUT VARUSTEET
Vakiovastapaino 

Kääntökehän ja tappien rasvauspisteet keskitetty 

Sähköinen tankkauspumppu automaattisella 

ylitäytön estimellä


Hydrauliikkajärjestelmän biohajoava öljy 

Maalaus asiakkaan toivomiin väreihin 

Komatsu-Topcon ohjaavan kaivujärjestelmän 

esivalmius
ALAVAUNU

Telarullien suojat 

Alavaunun pohjapanssari 

600, 700, 800, 900 mm leveät kolmiharjaiset 

telalaput


Täyspitkät telarullien suojat 

TYÖLAITE
Kiintopuomi 

2,4 m, 2,9 m varret 

Kauhan välivarsiin kiinnitetty nostosilmukka 

Komatsun kauhat 

Komatsun iskuvasarat 


