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TILLVERKADE FÖR ÅRET- käyTTöön
Kompaktlastare har traditionellt setts som 
hjälpmaskiner inom lantbruket och använts i 
trånga ladugårdar. Maskinerna används numera 
i allt högre grad även för fastighetsunderhåll och 
grönanläggningar. I en jämförelse mellan fyra 
maskiner fokuserade vi på vintersysslor.

Jämförelse: kompaktlastare vid fastighetsskötsel

n Text: Jussi Laukkanen, Arto Turpeinen, bilder: Jussi Laukkanen,
Timo Rintakoski, Arto Turpeinen, Visa Vilkuna, grafik: Linda Ulma,
tekniskt stöd: Timo Rintakoski, Visa Vilkuna, testförare: Timo
Honkaniemi, Hannu Jantunen, Mikko Jokinen, Jukka Liimatainen,
mätningar: VTT Expert Services Oy (tidigare MTT Vakola) VTT
Expert Services Oy (tidigare MTT Vakola).VTT Expert Services Oy
(entinen MTT Vakola),

Tidningen Koneviesti jäm-
förde kompaktlastare senast 

2010 och målgruppen då var 
lastare på 1 600–2 000 kg.

Sedan dess har såväl modellerna 
som även användningsområdena 
förändrats, eftersom omgivningen i 
tätortsområdena har blivit trängre. 
Inom samma tidsperiod har även 
den traditionella användningen 
inom lantbruket förändrats i och 
med större produktionslokaler, där 
det även finns plats för arbete med 
större och effektivare maskiner. 

Tillverkare av kompaktlastare 
har också strävat efter att hitta nya 
kunder inom fastighetsunderhållet 
och grönanläggningsbranschen, 
vilket delvis börjat ge resultat. Giant 
till exempel säljer redan lika mycket 
lastare både till lantbruket och till 
fastighetsunderhållet. Försäljning-
en av andra varumärken har även 
ökat till andra branscher. 

Denna gång inbjöd vi även lastare

med angiven arbetsvikt på cirka 
2 000 kg, som är utrustade med 
en uppvärmd, sluten förarhytt. 
Detta krav gallrade bort en liten 
del av deltagarna, eftersom alla 
intresserade inte hade tillgång till 
en lämplig demomaskin utrustad 
med förarhytt. 

Vi fick fram fyra maskiner som 
skulle testas:  Avant 760i, Giant 
D337T HD, Norcar A7545 och 
Weidemann Hoftrac 1160. När det 
gäller arbetsvikten ligger lastarna 
väl inom samma intervall, eftersom 
skillnaden i vikterna enligt 
broschyrerna endast var 120 kg. 
Spridningen är större när det gäller 
effekten. Den angivna effekten på 
Avant är 42 kilowatt, medan 
Weidemann med standardutrust-
ning har en effekt på 17,9 kilowatt. 

JÄMFÖRELSE

This is a translation of 
compact loader test, that 
Finnish magazine Koneviesti 
made in March 2017. 
Original article is published 
5.3.2017 in Koneviesti 5/2017. 
Text is translated by Accent 
Språkservice/WBD for Norcar.
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TehTy ympärivuoTiseen -RUNT-BRUK

Visa Vilkuna

Giant och Weidemann som är 
utrustade med separata hjulaxlar och 
en vridbar mellanled påminner i sin 
struktur om en traditionell hjul-
lastare. Avant avviker från de två 
ovanstående modellerna, eftersom 
föraren sitter i framvagnen och 
maskinens mellanled inte är vridbar.  
Norcars kraftöverföring påminner 
om Avants, men mellanleden i den 
fungerar som i en hjullastare. 

Ur fastighetsskötselns perspektiv 
Testerna inleddes med VTT 
Vakolas mätningar i Vichtis, där 
professionella inom testning och 
certifiering mätte upp maskinernas 
drageffekt och lyftkapacitet/tipplast 
med relevanta utrustningar. 
Därefter flyttades lastarna till mer 
snörika förhållanden i mellersta

Finland, där maskinerna kunde 
användas i verkliga förhåll-
anden för snöplogning. 

Förutom Koneviestis redaktörer 
fungerade även Timo Honka-
niemi, Hannu Jantunen, Mikko 
Jokinen och Jukka Liimatainen 
som testförare, som alla har flera 
decenniers erfarenhet av olika 
uppgifter inom anläggnings-
arbeten och fastighetsskötseln. 
Honkaniemi och Jantunen deltog 
även i den tidigare smålastar-
jämförelsen, som anordnades för 
sju år sedan. 

Maskinernas köregenskaper be-
dömdes med hjälp av ett formulär 
på 40 punkter, där olika egenska-
per poängsattes på en skala från 1 
till 10. Viktiga egenskaper, såsom 
körkomfort,  graderades,  medan

till exempel radions graderas med 1. 
Övriga egenskaper som bedömdes 
var bland annat förknippade med 
tillgängligheten av manöverreglaget 
och servicepunkterna. Det teoretiska 
maximala antalet poäng vid testet 
var 1 000 poäng. 

I den slutliga poängräkningen 
utgör de driftegenskaper som 
testförarna gav 60 procent av de 
samlade poängen och andelen 
tekniska poäng 40 procent. Vid de 
tekniska mätningarna betonades till 
exempel kraftöverföringens pres-
tanda och snabbhet.

Testade maskiner:
n Avant 760i
n Giant D337T hD
n norcar A7545
n Weidemann hoftrac

1160

Forts. på nästa sida

Enkelt

Ordet kompaktlastare får en att 
direkt tänka på en hårdhänt 
krympt hjullastare. Föraren sitter 
fortfarande i bakvagnen och 
arbetsredskapen ligger framme 
på den andra sidan av leden. 
Detta är dock inte alltid sant, 
eftersom man i en Avant sitter i 
samma vagn som arbets-
redskapet och lastaren. Den 
som är van vid en hjullastare 
kan råka ut för överraskande 
och till och med lätt skräm-
mande situationer. Vid backning 
med Avant känns rörelsen till en 
början som om den går i fel 
riktning, när bakvagnen förflyttar 
sig i rätt riktning och bakdelen 
av framvagnen en bit i motsatt 
riktning. Det går ganska snabbt 
att vänja sig vid denna 
egenskap. 
  I allmänhet är kompaktlastare 
överraskande enkla och lätta att 
använda. Den som har lite er-
farenhet av av maskinarbete kan 
snabbt förstå såväl hur arbets-
redskapen kopplas som hur 
hydrauliken används. När det 
gäller placeringen av manöver-
reglaget vore det bra att ta fram 
en standard och en gemensam 
placering. I den ena maskinen 
låg låsknappen för arbets-
redskapen på instrument-
brädan, i den andra vid taket, 
vilket inte var precis intuitivt. 
  Symbolerna för manöver-
reglaget var i huvudsak i 
ordning, men det fanns även 
utrymme för förbättring. 
  Kompaktlastaren är liten, men 
det betyder inte att föraren 
måste vara liten. Tillverknings-
tekniken och de viktkrav som 
ställs på lastaren begränsar 
naturligtvis tillverkningen av 
maskinerna. Men en 190 cm 
lång kille på drygt hundra kilo 
med en skostorlek på 48 kan ha 
vissa problem att komma in i 
och ut ur förarhytten. Stöveln 
fastnade flera gånger i golvet 
och vissa manövreringsrörelser 
krävdes för att hitta rätt. Här 
finns det stora skillnader mellan 
olika märken.
  Efter ett par dagars test-
körningar kan en oerfaren förare 
slutligen konstatera att det var 
överraskande enkelt att använda 
kompaktlastare. Alla fyra 
maskiner var konstruerade med 
hänsyn till föraren och även till 
en förare som inte har tidigare 
erfarenhet av dessa små 
mackapärer. 
  Många funderar säkert på att 
köpa en kompaktlastare, men 
tvivlar på sina egna färdigheter 
som förare av kompaktlastare. 
Till henne eller honom kan jag 
säga: Var inte rädd, kompakt-
lastaren lyder snabbt sin förare.
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Mått och mätningar
n Arto Turpeinen

Vändcirkel, cm

vänster höger

Avant
Giant
Norcar
Weidemann

518*
479
494
490

535
499
472
477

Avant
Giant
Norcar
Weidemann

250
263
230
242

* +15 hyttvinkel
Utrymme som behövs för vinkelvridning, 
cm

VTT Vakola mätte maskinernas 
lyftkapacitet, som dock i praktiken 
ofta begränsas av tipplasten. 
Mätningen utfördes på två olika 
höjder. På den lägre nivån var 
lyftkapaciteten 47 cm och på den 
högre nivån 140 cm, vilket i 
princip är höjden på ett 
långtradarflak. Den största över-
raskningen var Norcars tipplast, 
framför allt på den lägre nivån. 

Vakola mätte även maskinernas 
dragkraft inom hastighetsområdet 
0–5 km/h. Som hastighetsområde 
hade det långsammare området 
valts. Vid mätningarna bromsades 
lastarna med en traktor, medan 
mätutrustningen lagrade drag-
kraften. Resultaten är intressanta, 
eftersom startkraften hos Weide-
mann var överlägset störst, men 
detta värde minskade drastiskt 
efter 2,5 km/h. Hos de andra 
lastarna var dragkraften som störst 
just halvvägs in i mätningen. 

Uthålligheten av kraft-
överföringen testades även 
i uppförsbacke. Lastarna start-
ade från ett stillastående läge 
och körde uppför en 400 meter 
lång, brant backe.

Tack vare sin kraftiga effekt var 
Avant snabbast även vid körning 
uppförsbacke. Hos Weidemann 
räckte inte kraften till på de 
brantaste ställena – och därför var 
tiden sämst.

Norcar orkade klättra upp med 
bravur och lämnade Giant bakom 
sig, även om den holländska 
lastarens topphastighet var klart 
högre. 

Buller och bång
Siktet från de små förarhytterna är 
oftast bra, men bullernivån är ofta 
hög. Vi mätte testlastarnas decibel-
nivåer med mätinstrumentet Rion 
NL-62 i samma höjd som förarens 
öra. Allt som allt var Avant den 
tystaste lastaren, eftersom 
bullernivån översteg 80 decibels 
nivå endast vid landsvägskörning. 
Tystheten förklaras av konstruk-
tionen; då föraren i de andra last-

arna i princip sitter ovanför 
motorn, medan förarhytten i Avant 
är kopplad till framvagnen. 
Bullernivån är tydligt högst i 
Norcar, eftersom plåtarna på den 
motor som ligger direkt under sätet 
inte är ljudisolerade.  
  Snabbheten är naturligtvis en 
uppskattad egenskap i trånga 
utrymmen. Vändcirkelns diameter, 
mätt vid de utvändiga hjulen, var 
klart störst hos Avant. I denna 
maskin, som placerats i 
framvagnen, löper framkanten av 
förarhytten cirka 15 cm utanför 
hjullinjen, vilket måste beaktas, 
framför allt vid svängning nära 
väggar. När det gäller vänd-

Max. hastighet, km/h

Avant

Giant

Norcar

Weide-
mann

0 10 20 30 40 50

28,0

22,0

18,0

20,0

Backkörningstest, 
sek

Avant

Giant

Norcar

           Weide-
mann

0 20 40 60 80 100

7,5
59,5

9,5
76,0

9,8
73,0

10,8

Acceleration 50 m
Backkörningstest

120

124

VTT Vakola mätte 
maskinernas drageffekt och 
tipplaster. Lyfthöjderna var 
47 cm och 140 cm.

Forts. på nästa uppslag

Tipplaster, kN

 

Giant

Norcar

Weide-
mann

0 3 6 9 12 15

9,7
11,4

12,9
15,1

9,9

Övre
Undre

18

10,4

Avant 14,6
16,0
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Drageffekt

Hastighet kmkm//hh

1 2 3 4 50

24
22
20
18
16
12

8
4
0

kN Avant Giant Norcar Weidemann

VTT EXPERT SERVICES OY

Arbetscykel, s Långsammast Snabbast

4,0
2,5
2,0
2,6
2,5
3,2

11,1

3,5
2,4
2,3
2,2

10,4

Avant Giant Norcar Weidemann

Lyftning
Sänkning
Skopans tippning
Återställning av skopan
Förlängning ut
Förlängning in
Tot. utan förlängning

4,0
4,5
2,1
2,7
3,1
2,1

13,3

3,6
2,7
1,8
2,0

10,1

Bränsleförbrukning, l/h Mest Minst

3,0 2,6

Avant Giant Norcar Weidemann

Lasta snö 4,4 2,8

cirklarnas medelvärde ligger 
Norcar och Weidemann i prak-
tiken på samma nivå. 
  Med det utrymme som en 
vinkelvridning kräver avses det 
läge där man till exempel vid en 
kantsten måste göra en så brant 
vridning som möjligt, t.ex. i t-
korsningar. Vi mätte den punkt 
där kanten av ett lastflak vrids 
längst ifrån svänglinjen. 
Egenskapen påverkas förutom av 
svängradien även av bommens 
dimensioner. Längst ifrån vreds 
flaket lastat på Giant, skillnaden 
till Norcars resultat var 33 cm. 
Under mycket trånga förhåll-
anden minskar det knappa 
utrymme som behövs för vinkel-

 vridning växlingsbehovet.
  Bränsleförbrukningen mättes 
med ett enkelt snölastningstest, 
vilket var lätt att upprepa. Ett sätt 
som kunde varit naturligare för 
maskintypen var plogning av snö, 
men den tidiga våren förhindrade 
likvärdiga förhållanden. Weide-
mann var snålast med en 
förbrukning av 2,6 liter per timme. 
Värdet förklaras delvis av en 
motor med den lägsta effekten. 
Törstigast var Avant, vars handgas 
ständigt håller varvtalet på en hög 
nivå, även när det inte krävs. Å 
andra sidan är även motoreffekten 
störst. I det praktiska arbetet kan 
det här även utföras med lägre 
effekt med Avant. 

Bullervärde, dB (A)

Tomgång
Tomgång*
Arbetsbuller
Landsvägskörning

Högst 
bullernivå

Lägst 
bullernivå

Avant Giant Norcar Weidemann

68,0
74,0
82,0
84,5

* Fläkten på full styrka

79,5
80,3
85,5
88,0

69,0
71,5
78,5
82,0

71,7
74,8
86,5
88,0

UUTUUS

HUIPPUOMINAI SUUKSIA 
6-12  TONNIN  KONEISIIN
Rototilt R3:ssa on  kaikki ominaisuudet, joita tavallisesti 
on ollut saatavissa vain isompiin laitteisiin. Kaikki tarjolla 
olevat ohjausjärjestelmät. Huippuluokan turvallisuus 
Secure Lock™ – kauhan turvalukituksen myötä. 
Uuden hydrauliikan ansiosta korkeampi teho ja 
alhaisempi polttoaineenkulutus, 7- kanavainen 
läpivienti, kuormanpitoventtiilit vakiona 
teleskooppisylintereissä. Luokkansa kevein – 
enemmän voimaa itse työhön.

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

rototilt.fi
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Små maskiner – små utrymmen
n Jussi Laukkanen

I en liten maskin är motorrummet 
litet. Det utgör utgångspunkten för 
servicearbeten vid maskiner av 
denna storlek. 

Med de här maskinerna står den 
som utför service mycket långt på 
samma linje med den som servar 
moderna personbilar. Det hör till 
bilreparatörens vardag att motorn 
inte blir synlig, även om 
motorhuven öppnas på vid gavel. 
Motorn är inte särskilt synlig i 
kompaktlastarna heller.

I de lastare som nu testades 
noterades ett berömvärt försök att 
underlätta service. Som exempel 
måste vi nämna Norcar, där 
motorns oljefilter och själva 
bränslefiltret har placerats på ett 
mycket lättillgängligt ställe vid 
kanten av motorrummet. (I Norcar 
finns även ett förfilter för bränsle, 
se senare.)

Ett annat berömvärt arran-
gemang är tippfunktionen för 
Weidemanns förarhytt. Den 
förutsätter visserligen att två bult/
mutterförband öppnas, varav det 
ena är något svårtillgängligt. 

Tippfunktionen för förarhytten 
kräver inte stor kraft. Efter 
tippningen är maskinens teknik så 
tillgänglig som det bara är möjligt i 
en maskin av denna typ. Tyvärr 
kräver även tillgången till batteriet 
att förarhytten tippas.

När det gäller dimensionerna 
och de tekniska lösningarna liknar 
Giant och Weidemann mycket 
varandra. När det gäller service är 
dessa maskiner avsevärt olika, 
eftersom förarhytten i Giant är fast 
och motorn endast blir tillgänglig 
via en öppning under sätet.

Det är lite svårt att öppna 
luckan, eftersom sätet stöter mot 
vindrutan. Det tillgängliga 
utrymmet är trångt, och sannolikt 
skulle till exempel ett byte av 
kraftledningsslangen kräva att sätet 
lyfts av.

Merparten av servicepunkterna i 
Avant ligger i maskinens bakre del, 
där någon överliggande förarhytt 
inte försvårar arbetet. I princip 
skulle man kunna tro att tekniken 
är lättillgänglig, men riktigt så bra 
är det inte i praktiken. Golvet i 
förarhytten kommer väldigt nära 
de hydraulpumpar som ligger på 
motorns framsida. 

På motorn finns ett lätt 
avtagbart plastlock med ett 
snabbregellås. Under locket finns 
inte särskilt många hemligheter, 
utan man måste ta till en 
skruvmejsel och skruva loss de 
paneler som ligger runt 
maskinrummet. Det lyckas bra, 
och de lätt avtagbara panelerna 
är i och för sig positivt. 
Maskinrummet är trångt, och 
inte ens alla regelbundet 
återkommande serviceåtgärderna 
är enkla.

Hos Avant har viss 
produktutveckling skett, vilket 
har minskat antalet slangar och 
komponenter för kraftöver-
föringen. På lång sikt minskar 
detta sannolikt behovet av 
reparationer, eftersom varje 
slang är en ytterligare risk 
när maskinen blir äldre.

Som Avant använder även 
Norcar paneler runt motorn som 
fästs med skruvar. Om du lossar 
dessa skruvar kan du 
se mekanismen från olika håll. 
Den sistnämnda meningen bör 
läsas bokstavligen, eftersom 
det verkligen är möjligt att 
se tekniken. Några större 
arbeten går inte att utföra i 
de små gliporna.

Det bränslefilter som nämndes i 
början ligger fint placerat vid 
den yttre kanten av 
maskinrummet. Tråkigt nog har 
Norcar även ett annat 
bränslefilter, som avlägsnas 
genom att ta bort golvplattan. 
Filtret ligger under golvet och till 
och med under luftrenaren. Det 
krävs både fingerfärdighet och 
uppfinningsrikedom för att fylla 
motorns oljerum.

Serviceproblemen med Norcar 
gäller endast versionen med 
förarhytt. I den hyttlösa 
maskinen visas hela maskin-
rummet om du lyfter upp hela 
motorhuven som ligger på 
mekanismen.

Forts. på nästa uppslag

ã De båda finska maskiner
kräver lite hantverk med skydds-
panelerna för att komma åt
maskintekniken.

ã Serviceluckan för maskinrummet under sätet är inte någon
särskild bra lösning. (Giant)

ã Den bakre fästbulten och -
muttern i Weidemanns tippbara
förarhytt ligger tyvärr i en trång
springa.

ã Kompaktlastarna har cirka 20
smörjnipplar som måste kontrol-
leras varje vecka eller var 20:e
timme. På bilden visas nipplarna
på ramleden i Avant.
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pienet koneet – pienet tilat

PANDORA

Ruotsin pop-tähti aloittaa klo 12.30

RALLISIMULAATTORI

Testattavana koko mörinöiden ajana

DRIFTING  NÄYTÖSAJOT 

Lauantaina kaksi näytöstä

ROBBY BOSCH - BOBCAT  DEMO

Aloittaa perjantaina klo 10.00

(Demonäytöksiä läpi mörinöiden)

SUPERAUTOKULKUE

Launtaina kahdesti esillä

TAPAHTUMATELTTA

Huikeat 1200m2 A-oikeuksineen

ISO DEMOALUE JOSSA KATTAVASTI KONEITA ESILLÄ
Tervetuloa 

Mansen Mörinöille

tutustumaan  

LAAJAAN kone- 

valikoimaamme!
REALMACHINERY OY    I    WWW.REALMACHINERY.FI

 KESKUS: 0207 347 444

Alkavat perjantaina!
KONETARJOUKSET

Koneita jokaisesta edustuksesta esillä testattavana
DEMO DAY - ISO DEMO JA NÄYTÖSALUE

ASIANTUNTIJAT OPASTAMASSA

ROMPETORI

Erikoistarjouksia perjantaina klo  9.00 alkaen

ASIANTUNTIJAINFOT

Perjantaina pääteltassa tunnin välein 

tietoiskuja alan tuote-edustajilta

HELENA RIIHITUPA

Juontaa sekä haastattelee asian-

tuntijoita perjantaista alkaen.

DANNY & D’VOICES + ERIKA VIKMAN

Keikka alkaa klo 14.00

PERJANTAI 7.4

LAUANTAI 8.4

SUURIMMAT MANSEN MÖRINÄT 

REALPARKISSA 7. - 8.4.2017 

Perjantaina 7.4 klo 9.00-17.00 • Lauantaina 8.4 klo 9.00-16.00

MUKANA YLI 70 ALAN AMMATTILAISTA NÄYTTEILLEASETTAJINA

Untitled-1   1 24.3.2017   15.06
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Bra och mindre bra
n Jussi Laukkanen,

Arto Turpeinen

Maskintillverkarna måste göra val 
när det gäller maskinens otaliga 
detaljer. I huvudsak blir lösningarna 
framgångsrika, men då och då 
känner maskinens användare sär-
skild tacksamhet för ett förträffligt 
genomförande – ibland blir det 
dock tvärtom.

Vår testgrupp lyfte fram några 
punkter. Merparten av maskinens 
funktioner och lösningar har i 
allmänhet genomförts väl. Detta 
utgör utgångspunkten och dessa 
detaljer berörs inte här.

Kompaktlastare har från början 
tillverkats utan hytt. Anpassningen 
av en sluten förarhytt till den lilla 
maskinen har lett till flera 
kompromisser, och ibland till och 
med till helt klara missöden. Ett 
exempel på en mindre lyckad 
kompromiss är placeringen av 
Giants spolarvätskebehållare mitt på 
brytarpanelen i den bakre delen av 
förarhytten.

Vindrutetorkarna är små i både 
Norcar och Avant och torkar inte 
ett särskilt stort område. I Giant och 
Weidemann är de däremot perfekta. 
Från Weidemanns förarhytt är 
sikten bra åt alla håll, men varför i 
hela världen har strålkastarna 
placerats på ett ställe där de 
skymmer siktet helt mot 
bajonettfästets tapp? 

Av förklarliga skäl saknas 
förvaringsutrymmen i de små 
förarhytterna. Endast Norcar har ett 
litet förvaringsfack vid dörren. 

I Giant och Weidemann ligger 
värmeaggregatet i det nedre högra 
hörnet av vindrutan. Aggregaten 
verkar vara anspråkslösa, men – 
som testet visade – var de överlägset 
effektivast.

ã Giants spolarvätskebehållare
ligger på en speciell plats i
förarhytten mellan brytare.

ã När motorhuven i Giant och Weidemann har öppnats kommer
man åt motorns luftfilter, kylarens och hydrauloljetankens samt
hydraulikens returfilter.

ã Förvaringsutrymmet är
knappt i små maskiner. Norcar
har ett praktiskt fack.

ã Motorn får förvärmas högst
i 30 minuter. I Norcar finns det
en mycket effektiv
motorvärmare.

Avant har flera beklädnadsplattor, men de är 
enkla att ta bort, eftersom fästskruvarna är stora.

ã

Forts. på nästa uppslag
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Jussi Laukkanen
ã Endast Weidmann har en

bakruta som kan öppnas. Tyvärr
står radioantennen i vägen.

ã Weidemanns strålkastare
skymmer siktet helt mot
bajonettfästets tappar.

ã Ett värmeaggregat med
blygsamt utseende – men
effektivt. (Weidemann)

ã Vid Norcars batteri finns ett oljefilter för motor och ett bränslefilter. Finemang! Men allt är inte bara
gott: I maskinen finns även ett förfilter som ligger under förarhyttens golv och motorns luftfilter.

ã På nedre kanten av Avants dörr finns en
intressant klaff. Den skyddar dörren mot skador
om maskinen svänger medan dörren är öppen.

ã Där ligger den, motorn. Det är inte mycket man
kan göra härifrån. Det går dock att hälla i olja genom
påfyllningsöppningen på motorns ventilkåpa, men det
kräver tålamod.

Två olika skolor
Kraftöverföringen i kompakt-
lastare är i dag praktiskt taget 
alltid hydrostatisk. Detta stämde 
även i varje maskin vid det här 
testet.
  Giant och Weidemann hade 
kommit fram till en mycket 
annorlunda lösning än Avant och 
Norcar när det gäller utförandet. 
De två sistnämnda representerar 
en rent hydrostatisk lösning, 
eftersom den dieselmotordrivna 
pumpen matar in flödet till en 
separat hydraulmotor i varje 
hjulnav.
  De här motorerna är radial-
kolvmotorer som inte behöver 
någon reducerväxel som stöd 
tack vare det stora vrid-
momentet. Detta förenklar 
maskinens teknik, vilket 
samtidigt minskar tillverknings-
kostnaderna.
  Giant och Weidemann använd-
er i stället traditionella axlar för 
arbetsmaskiner samt kardanaxel 
som överför kraften från maski-
nens bakre del till den främre 
delen. Axlarna drivs av en 
reducerväxel av kugghjulstyp. 
Först i detta skede blir den 
hydrostatiska kraftöverföringen 
aktuell, eftersom reducerväxeln 
drivs av en hydraulmotor.
  I Giant och Weidemann är 
hydraulmotorn en axialkolv-
pump, och någon reducerväxel 
behövs då inte. Styrningen av 
den hydrauliska driften fungerar i 
samtliga fyra maskiner enligt 
samma princip: maskinens 
elektriska styrsystem reglerar 
pumpens vinkel med hjälp av 
körpedalen.
  I praktiken betyder detta 
steglös kraftöverföring genom 
pumpens varvtalsområde: en 
liten vinkel genererar ett stort 
flöde och samtidigt en låg 
hastighet, men trycket, dvs. 
vridmomentet, är högt. En 
stor vinkel däremot genererar 
ett stort flöde och en hög 
hastighet, men ett lägre tryck.
  I Avant fungerar körpedalerna 
enligt en annan logik. I Avant 
ändrar körpedalen inte dieselns 
varvtal, utan endast pumpens 
vinkel. I de övriga modellerna 
fungerar körpedalen samtidigt 
som gaspedal för dieseln.
  På grund av dieselmotorn och 
det begränsade varvtalsområdet 
hos pumpen lägger flera tillverk-
are till ett ytterligare hastighets-
område i sina lastare med hjälp 
av en mekanisk växel i anslut-
ning till reducerväxeln eller 
genom att utnyttja hydraul-
motorerna, vars struktur gör det 
möjligt att köra inom två 
hastighetsområden.
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Överraskande resultat vid kyla

I VTT Vakolas kylhall testades hur 
förarhytten värms upp och hur 
vindrutan tinas upp. Det kunde ha 
varit självklart att de inhemska 
lastarna klarar denna uppgift på ett 
utmärkt sätt. Slutresultatet var dock 
överraskande.

I VTT Vakolas service ingår även 
köldtester för olika apparater som 
utförs i köldhallen. Vid jämförelsen 
av kompaktlastare testades upp-
värmningen av maskinernas 
förarhytter och upptiningshastig-
heten av vindrutan vid 15 graders 
kyla. Före själva testet fick lastarna 
kylas ner i hallen i cirka tolv 
timmar. 

Testet tog 60 minuter och under 
testet hölls motorernas varvtal på en 
nivå av cirka 1 400 r/min. Fläktarna 
användes i mellanläget och mun-
styckena var riktade mot vindrutan. 
Före testet sprutades ytan med en 
standardmängd vattendimma be-
räknad enligt rutans areal för att 
rutan skulle frysa. Temperatur-
ökningen i förarhytten kontrol-
lerades vid sex olika punkter och 
upptiningen av vindrutan kontrol-
lerades hela tiden.

Avant och Norcar hade klart 
fler munstycken. Tyvärr fanns 
det endast ett munstycke i mitten i 
båda maskinerna, vilket endast 
räckte till för att tina upp en liten 
fläck i den nedre kanten. Detta 
berodde delvis på den dåliga 
uppvärmningen av motorerna, 
varför temperaturen på 
utblåsningsluften var klart lägre än 
luften hos de europeiska 
representanterna. 

Till exempel Avant har en motor 
med nya utsläppsnivåer, som kräver 
belastning av hydrauliken för att 
uppvärmningen ska ske snabbare. 
Som lösning på den långsamma 
uppvärmningen av motorn och 
utblåsningsluften föreslog tillverk-
aren bland annat belastning av 
tilläggshydrauliken. Vid testet 
utgick vi från en realistisk 
situation; maskinen startas en 
kylig morgon och lämnas på för 
uppvärmning medan man dricker 
sitt morgonkaffe. 

Värme och drag
Tack vare den lilla förarhytten 
klarade sig Weidemann bäst när det 
gäller uppvärmningen av förar-
hytten. Medelvärdet på sex olika 
mätpunkter efter en timme var 18,7 
grader medan motsvarande  

Stora skillnader i upptiningen
Giants och Weidemanns värme-
aggregat var identiska. Det finns 
endast två stora munstycken mot 
vindrutan till höger om 
mittkonsolen. Något överraskande 
tinades vindrutorna mycket bra 
även med endast några få 

munstycken. Siktfältet öppnades 
efter cirka 30 minuter i båda 
maskinerna. I Giant var det endast 
den nedre vänstra kanten som inte 
tinades upp. I Weidemann blev 
ett något större område nertill 
kvar, men å andra sidan tinades den 
övre delen snabbare.

n Arto Turpeinen

Före testet 
sprutades 
vindrutorna med 
vattendimma som 
sedan fick frysa i 
en halv timme.
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värde för Norcar, som var sämst, 
endast var fem grader. 

Weidemanns och Avants 
förarhytter var dock relativt klena 
och luftflödet släpps in i hytten 
under körningen. I Weidemann 
blir det drag vid fötterna från 

dörrspringorna och i Avant från en 
springa under golvmattan. Draget 
känns även i knäna, eftersom 
vinden släpps in via styrpelaren. 
Vid landsvägskörning verkade 
Giant vara varmast och förarhytten 
verkade inte ha dragiga punkter. n

Värmeaggregaten i Giant och Weidemann var exakt likadana 
och satt till höger om mittkonsolen. Rutorna tinades upp bra 
med endast två munstycken, även om det blev kvar en isig 
fläck på vänster kant i båda. De finska maskinernas motorer 
blev inte riktigt varma och trots att munstycket var riktat mot 
vindrutan tinade rutan inte upp särskilt bra. För att bli varm 
kräver motorn med den nya utsläppsnivån i Avant att 
hydrauliken belastas. Norcars nästa version kommer med 
ett större värmeelement.

Forts. på nästa sida
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Tekniska data:
Maskin Avant 

760i
Giant 
D337T HD 

Norcar 
A7545

Weidemann 
Hoftrac 1160

Arbetsvikt 2 100 kg 2 100 kg 1 980 kg 2 100 kg

Motor Kohler KDI 1903 TCR Kubota D1105-T Kubota 1505 Turbo Perkins 403 D-11

Effekt 42 kW (57 hv)  24 kW (33 hv) 33 kW (45 hv) 17,9 kW (24 hv) 

Vridmoment 225 Nm @ 1 500 rpm – 119 Nm @ 2 000 rpm –

Hydrauliskt flöde/tryck 80/ 45/170 66/230 36,4/

Topphastighet 30 km/h 18 km/h 20 km/h 20 km/h

Max. lyfthöjd 3 100 mm 2 806 mm 3 504 mm 2 948 mm

Standarddäck 400/50-15 TR 31x15,50-15 AS 320/55-15 GR 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10

Tillverkningsland Finland Holland Finland Tyskland
Pris med standardutrustning (moms 0 %) 42 200 euro 37 627 euro 46 590 euro 38 045 euro

Pris med testutrustning 56 700 euro 37 627 euro 58 349 euro 38 045 euro

Importör/tillverkare Avant Tecno Kurikan Hyväkone Norcar BSB Konekesko
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De inhemska i ledningen
Kompaktlastare används för 
mycket olika typer av arbete. 
Därför måste tillverkarna göra 
kompromisser för att göra 
maskinen lämplig för så många 
kunder som möjligt. Traditionellt 
har kompaktlastaren köpts för 
lantbruksarbeten, men numera 
har användningen inom miljö- 
och fastighetsskötsel ökat, vilket 
ställer helt nya krav på lastarna.  

Vi tar en historisk tillbakablick: 
enligt de förare som deltog i 
jämförelsen mellan kompakt-
lastare 2010 hade Norcar redan då 
flera bra egenskaper, men 
helheten räckte dock inte till en 
seger. Den här gången blev det 
seger, vilket bevisar att även en 
tillverkare som har något mindre 
budget för produktutveckling kan 
ta steg framåt.

Norcar fick framför allt mycket 
poäng från förarna, eftersom den 
snabba kraftöverföringen och den 
exakta hydrauliken i kombination 
med ett tydligt manöverreglage 
och en bra sikt var något de 
gillade. Det anmärkningsvärda 
var att särskilt de förare som var 
vana vid hjullastare föll för 
Norcar. De förare som var vana 
vid lastare av typ Avant föredrog 
förarhyttens och hanterings-
utrustningen placering i fram-
vagnen. När det gällde tekniska 
poäng förlorade Norcar framför 
allt på grund av den bullriga 
förarhytten och den långsamma 
färdhastigheten. 

Däremot är Avant en trygg 
lösning för dem som är vana vid 
denna maskintyp. Användning av 
två körpedaler och handgas 
fungerade på ett tillförlitligt sätt.  
och den lätta klumpigheten drar 
ner på totalpoängen. Å andra 
sidan utmärker sig Avant från de 
flesta konkurrenterna med till 

ã Av någon anledning hade
Weidemann utrustats med hårda
däck som är avsedda för
glidstyrda lastare. På det ojämna
underlaget var körningen riktigt
guppande.

arbetsuppgifterna. 
  Giant är en robust maskin, 
vars låga pris gör den till ett 
intressant alternativ. När det 
gäller egenskaperna är Giant 
lämplig för många olika 
arbetsuppgifter. 
  De två bästa lastarna hade ett 
rejält paket av extrautrustningar, 
vilket resulterar i ett avsevärt 
högre pris. Extrautrustningarna 
påverkar dock inte grundegen-
skaperna. Den snabba kraft-
överföringen i Norcar finns till 
exempel som standardutrustning. 
Som redan konstaterats i de 
tidigare testerna, görs valet av 
maskinen slutligen efter behovet 
och objektet. Oavsett vilken 
maskin du väljer kan allt inte 
tillhandahållas i ett paket – vår 
jämförelse visade dock att denna 
maskinklass lämpar sig bra för 
fastighetsskötsel året runt. n

exempel det hydrauliska flödet 
och urvalet av extrautrustningar. 
  På tredje plats kom Weidemann, 
som är en smal och snabb maskin 
för uppgifter av mindre format. 

Siktet talar för sin plats i många 
uppdrag, men däcken på test-
maskinen lämpade sig inte för 
snöröjningsarbeten. Motoreffekt-
en begränsar omfattningen av 

Forts. på nästa uppslag



TieT ja ympärisTö 83NR 5 5.4.2017

EDECO TOOLS OY 
Porraskuja 2 
01740 Vantaa 
www.edeco.fi

Myynti, huolto ja varaosat 
(09) 274 4740

MAANRAKENNUSKONEET 
JA PIENKALUSTO MYYNTI:

Tuomo Heikura 
0400 214 147

Tuomas Järvinen 
0400 198 758

Juho Marjakangas 
0400 933 613

MYYNTI – PIENKALUSTO:

TAMPERE
Jukka Heiskala
0400 740 120

TURKU
Juha Keränen
0400 173 953

VAASA
Mikael West
040 734 7463

OULU, LAPPI JA KAINUU
Jarmo Laurila
044 0381 240

JOENSUU
Arto Turunen
050 305 4143

MIKKELI
Jari Ikonen
0400 654 205

JYVÄSKYLÄ
Markku Mikkonen
040 166 3000

KLAUKKALA
09 4241 2000

HUOLTO 
VARAOSAT 

040 658 2919 
040 658 2829

Katso luotettavat 
Wacker Neuson 
vaihtokoneet:

WWW.EDECO.FI

118 hv

40 km/h

Markkinoiden paras 
tärinänvaimennus  
käsille

Pyöräalustaiset kaivukoneet 6–11 t
– markkinoiden suosituimmat koneet
– täyttävät uusimmat päästönormit
– huippuluokan polttoainetaloudellisuus
– yksilöllinen varustelu, puskulevy tai tassut
– huippuluokan ominaisuudet
– ajonopeus 30 ja 40 km/h

EZ80
– työpaino n. 8100 kg
– kaivuetäisyys 7,2 m
– pienempi kokonaiskorkeus ja
– matalampi painopiste, entistä vakaampi
– 20 % pienempi

polttoaineenkulutus

WL70 pyöräkuormaaja
– työpaino 7100 kg
– täysin uusi moottori, Perkins 854E, 118 hv/450 Nm
– entistä tehokkaampi hydrauliikka
– 25 % suurempi murtovoima
– 20 % suurempi lisähydrauliikan tuotto
– 15 % pienempi polttoainekulutus
– 25 % suurempi kaatokuorma

UUTUUS

Alk.

79.900 e

+ Alv

OSA- 

MAKSULLA 

Ilman  

käsirahaa

Maantiivistäjät 50–500 kg
Entistä parempi ergonomia, saksalaista 
laatua yli 80 vuoden kokemuksella.
– ensiluokkainen käyttömukavuus
 – helppo apuvirran syöttö
 – tuntimittari
 – tiiveysmittari lisävarusteena

Hinta sisältää:
– rototilt
– puskulevy
– letkurikkoventtiilit

– LED työvalot +
vilkkumajakka

– tieliikennevarusteet– ei peränylitystä
– 20 % lisää kaivuutehoa
– täysin uudistunut ohjaamo
– vakiona mm. ilmaistuin, 

autom. ilmastointi
– peruutuskamera...

UU
TT

A

KATSO 
ESITTELY- 
VIDEO 
TÄSTÄ

7.–8.4.2017

edeco huolto ja varaosat.indd   1 24.3.2017   8:32:10
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norcar A7545

Ett fräckt 
inhemskt alternativ
Norcar blev något överraskande  
testvinnaren. Lastaren förlorade 
något mot  Avant i tekniska 
mätningar, då till exempel 
bullernivån var relativt hög. Å 
andra sidan var lastarens 
tipplast högre än den finska 
kollegans lyftkapacitet, till och 
med utan extra vikter. 
Teleskopbommen på lastarens 
mittlinje har stor räckvidd och 
lyfthöjden är bra. Skopans 
tippningsvinkel i upphöjt läge är 
dock relativt liten.  

Testförarna tyckte dock 
om lastarens snabba kraftöver-
föring och tillgänglighet. Vid 
korta accelerationer blir känslan 
något rallyaktig, eftersom turbo-
motorn är varvtalskänslig och 
körningen tuff. Norcar skulle 
dock behöva högre topp-
hastighet – färdhastigheten var 
den lägsta av testets alla fyra 
alternativ. 
  Vid Norcars konstruktion har 
man från början sannolikt fokuserat 
på en versioner med säkerhetsbåge, 
eftersom den slutna förarhytten 
försvårar service och inspektioner 
avsevärt. Nivån på motoroljan 
kontrolleras genom att tippa 
förarsätet, under vilket motorn 
sitter. Oljestickan hittar du genom 
att treva fram med händerna på den 
motsatta sidan. Ett annat alternativ 
är att lossa på de plåtar som sitter 
fast med små skruvar.

 Filtren och batteriet är dock 
relativt lätta att hitta bakom den 
lucka, där snabblås och gångjärn 
dock skulle göra åtgärderna klart 
snabbare. Till Norcars utrust-
ningar hör det lasthanterings-
system som är känt från 
teleskoplastare, även om 
systemet inte var i 
drift i testmaskinen. 

Köparen bör dock investera 
i ett Deluxe-säte som extra-
utrustning, eftersom test-
maskinens standardsäte  lämnade 
mycket att önska och sätets för-
spänning inte fungerade. 
Även vindrutetorkaren var klen på 
grund av det lilla torkarbladet. 
Dessutom tog det lång tid innan 
förarhytten var varm och vindrutan 
hade tinat. Till testmaskinens extra 
utrustning hörde bland annat en 
riktnings-väljare på manöverspaken 
och ett hydrauliskt bajonettfäste. 
Manöverreglaget var tydligt och 
enkelt att använda, men de små 
knapparna på manöverspaken skulle 
emellertid kunna ersättas till 
exempel med vippströmbrytare. 
Med små modifikationer skulle 
Norcar lyfta sig till en ännu högre 
nivå. Tillverkaren har redan 
informerat om vissa ändringar i 
modellen, där bland annat 
oljestickan ska vara längre och 
värmeelementet i nya maskiner vara 
större.

En snabb och lätthanterlig 
kraftöverföring

Översiktligt manöverreglage

Sikte framåt

Långsam landsvägskörning

Hög bullernivå i förarhytten

Hyttens uppvärmning och 
vindrutans upptining

381 cm / 470 cm

224 cm

Arbetsvikt
2270 kg  

* Bredd

141 cm*

150 cm

20 cm

1360 kg (60 %)910 kg (40 %)

Lyfthöjd 
från tappen
289 cm / 353 cm

Tömningshöjd
220 cm / 297 cm

707
poäng

Pris per poäng 82,50e

Vi tackar & kritiserar:
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Avant 760i

Ett tryggt val
  Det krävs en viss pendelteknik att 
komma in i förarhytten genom 
dörröppningen, som är ett 
parallellogram. Tack vare den 
enaxlade glidbommen är siktet mot 
bajonettfästet testets bästa, framför 
allt när bommen är förlängd, men 
tyvärr är framrutan så liten 
att de främre hörnen förblir 
helt i mörker. Utan tak-
fönster är även siktet 
uppåt dåligt. 

I jämförelse med 
konkurrenterna känns 
ytterskiktet lite plastigt, 
eftersom både förarhytten 
och motorrummet är belagda 
med plastpaneler. För användaren 
är det positivt att plastdelarna även 
är tillgängliga som HD-version av 
polykarbonat, och dessa tål även 
hård användning. Förarhytten är 
inte den varmaste, eftersom det 
finns en tydlig springa under 
golvmattorna. Dessutom släpps 
luftflödet in i förarhytten via 
styrpelaren och fönsterhålet. 

För den som är van vid 
konstruktionen är Avant dock ett 
tryggt val. Testmaskinen hade 
många extrautrustningar, vilket  
ökar priset med 14 500 euro. 
Manöverspaken med åtta funk-
tioner och Deluxe-förarhytten 
rekommenderas som utrustning 
för arbeten vintertid. 

438 cm

229 cm

Arbetsvikt
2690 kg  

* Bredd

146 cm*

150 cm

28 cm

1850 kg (69 %)840 kg (31 %)

Lyfthöjd  
från tappen
257 cm / 313 cm

Tömningshöjd
185 cm / 244 cm

Avant som är marknadsledaren 
bland kompaktlastarna litar på den 
förarhytt som placerats i fram-
vagnen.  Tack vare sin fasta 
mellanled och bakvikt är maskinen 
stabil.

Med Avant kräver arbetet i trånga 
utrymmen särskild skärpa och 
annorlunda körteknik av föraren för 
att förarhytten vid svängningar inte 
medför överraskningar.  Det krävs 
vana framför allt när det gäller 
backning.  
 Maskinen styrs enligt det 
traditionella Avant-sätet med två 
separata körpedaler – varvtalet ökas 
med handgasen. Vid snabbare 
arbete håller motorn med andra ord 
varvtalet uppe, även om 
arbetssituationen inte kräver det. 
Detta framgick även vid snö-
lastningstestet, eftersom bränsle-
förbrukningen var den högsta i 
testet. På detta sätt kan maskinen 
hanteras enkelt även om föraren är 
oerfaren. 
 När det gäller förflyttningskörning 
är Avant den lämpligaste maskinen 
för fastighetsunderhåll, eftersom 
dess topphastighet är klart högst 
och bullernivån under körning höll 
sig på en skälig nivå. Övergångarna 
med testmaskinen sker mjukt 
gungande, eftersom den elasticitet 
som krävs tas från däcken p.g.a den 
stela mellanleden.  

Pris per poäng 81e

Färdhastigheten

Låg bullernivå i förarhytten 
jämfört med konkurrenterna

Testmaskinens jämna 
körbarhet

Vi tackar & kritiserar:

Dåligt sikte mot främre 
hörnområden
Bränsleförbrukningen
En kall och dragig förarhytt

Forts. på nästa sida

700
poäng
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Weidemann hoftrac 1160

Småbehändig
Weidemann var utrustad med testets 
minsta motor på endast 17,9 kW, 
vilket även framgick vid de tekniska 
mätningarna. Topphastigheten låg på 
en relativt hög nivå, men den 
bristande effekten visade sig tydligt till 
exempel vid acceleration och 
backkörningstestet. Å andra sidan 
var bränsleförbrukningen den lägsta 
vid snölastningstestet. 
  Till Weidemann finns det även en 
effektivare motor på 23,4 kW 
tillgänglig samt en kraftöverföring på 
30 km/h. Det finns även flera 
axelalternativ och lastaren kan 
utrustas med ett bakre lyftredskap. 
Testmaskinens köregenskaper 
försämrades av de hårda däck som 
mer är avsedda för glidstyrda lastare. 
På en ojämn gårdsplan var körningen 
relativt guppande.  
  Weidemanns hydraulik är känslig 
och arbetscykeln är relativt snabb. 
Arbetskomforten försämras dock av 
manöverspaken, som ligger oåt-
komlig i den bakre delen, vilket gör att 
arbetsställningen är obekväm. Även 
hanteringsegenskaperna för 
hydrauliken är komplicerade, åt-
minstone vid plogning, eftersom 
lösningen med styrning av bladen 

genom en bytesknapp till exempel 
vid användning av en vikplog är 
svårhanterlig. 
   Förarhytten i testets smalaste 
maskin är trång. Även 
kontrollpanelen är 
liten och någon 
termometer har 
bland annat 
inte ansetts 
vara nöd-
vändig. Från 
den lilla hytten 
är siktet utmärkt 
bakåt och åt 
sidorna men 
Z-bommarna och
strålkastarna, som monterats på 
en mycket skymmande plats, 
förhindrar den visuella kontakten 
mot manöveraggregatet och 
bajonettfästets tappar. Hytten 
värmdes dock bra upp vid 
köldtestet och siktfältet på vind-
rutan öppnades nästan helt. Vid 
tomgång var förarhytten den 
tystaste i testet.  
 Batteriet och filtren blir 
tillgängliga när Weidemanns 
förarhytt först tippas åt sidan. 
Efter att två bultar har lossats och 
hytten tippats ligger service- och 
reparationsobjekten väl synliga. n

Sikte åt sidorna och bakåt

Uppvärmning av 
förarhytten

Sensibla rörelser

Prestanda

Placering av strålkastare

En trång förarhytt
438 cm

226 cm

Arbetsvikt
2270 kg

* Bredd

107 cm*

146 cm

20 cm

1320 kg (58 %)950 kg (42 %)

Lyfthöjd  
från tappen
271 cm

Tömningshöjd. 
169 cm663

poäng

Pris per poäng 57,4e

Vi tackar & kritiserar:
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Giant D337T hD

Valuta för pengarna
Den holländska lastaren Giant är 
av en robust metallkonstruktion. 
Även servicevänligheten ligger på 
en relativt hög nivå, eftersom 
motorn ligger i den bakre halvan 
av förarhytten. Till exempel är 
kondensatorerna relativt enkla att 
rengöra. Bränsletanken är den 
enda som låg i maskinens 
framvagn, vilket gör att Giant inte 
har lika mycket bakvikt som de 
konkurrerande modellerna. 

Giants topphastighet var det 
näst bästa i testet, och även i en 
backe orkar maskinen klättra upp 
rätt så bra. Förarhytten har dock 
en hög bullernivå både vid arbete 
och landsvägskörning. Bullernivån 
i förarhytten är störande på grund 
av den höga bullerfrekvensen. 
Startkraften var den lägsta vid 
mätningarna, vid något högre 
hastigheter var endast Weidemann 
sämre. 

Utrustad med den med-
levererade skopan hade Giant den 
största totallängden i jämförelsen. 
Lyfthöjden var relativt bra. Å 
andra sidan var svängradien stor 
och vinkelvridningen kräver 
mycket utrymme. Tilläggspoäng 
får den holländska lastaren dock 
för testes snabbaste arbetscykel. 
Skopans fyllningsvinkel förblev 
något ofullständig. 

Det går att kliva in i förar-
hytten från båda sidorna. Under 
köldtestet tinade isen på 
vindrutan på ett utmärkt sätt. 
Siktet mot manöveraggregatet 
begränsas av 
Z-bommarna,
även om agg-
regatet är synligt
mellan konstruk-
tionens springor.
Tillverkarens eget
bajonettfäste är
brett, och det går
enkelt att fästa
redskapet i dess
tappar. Giants manöverspak
är, åtminstone när den är ny,
styv att använda, och även i
övrigt känns arbetet med
lastaren stelt. Manöverspakens
position kändes obekväm, och
arbete med Giant känns snabbt
i axlarna.

I sitt testutförande ligger 
Giant mycket nära den 
standardutrustade maskinen. 
Lastaren var testets mest pris-
värda, eftersom prisskillnaden 
till exempel till Norcar var till 
och med över 20 000 euro före 
skatt. Omfattande standard-
utrustningar och det låga priset 
är just Giants konkurrens-
fördelar.

442 cm

223 cm

Arbetsvikt
2480 kg  

* Bredd

127 cm*

151 cm

24 cm

1360 kg (55 %)1120 kg (45 %)

Lyfthöjd  
från tappen
279 cm

Tömningshöjd.
180 cm

638
poäng

Pris per poäng 59e

En robust konstruktion
Upptining av vindrutan vid  
köldtestet
Förhållandet pris – kvalitet 
Med standardutrustning

Positionen av manöverspaken 
och stelhet vid arbetet
Hög bullernivå i förarhytten
Dragkraften vid låga 
hastigheter

Vi tackar & kritiserar:




