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System z´bów Volvo 
– odkryj ró˝nic´

Twarde materia∏y, uderzenia i du˝a si∏a
odspajania nara˝ajà zespó∏ z´ba ∏y˝ki na
ekstremalne napr´˝enia. W tym
Êrodowisku trudno jest wyeliminowaç
Êcieranie – ale mo˝na zredukowaç
wp∏yw, jaki ma na zespó∏ z´bów. 

Zaprojektowanie zoptymalizowa-
nego pod wzgl´dem si∏ i Êcierania
systemu z´bów jest wielkim 
wyzwaniem. Taki system zapewnia
trwa∏oÊç przy zachowaniu w∏aÊciwoÊci
eksploatacyjnych.

Volvo podj´∏o to wyzwanie
i odnios∏o sukces. 

Odkryj ró˝nic´. 

Sukces buduje si´ 
od podstaw
Jest wa˝nà sprawà, aby zarówno projekt
jak i konstrukcja systemu z´bów
zapewnia∏y najwy˝szà wydajnoÊç przy
najwy˝szej mo˝liwej odpornoÊci na
Êcieranie. 

System z´bów Volvo jest 
jeszcze jednym efektem naszego

zaanga˝owania si´ w innowacj´
i post´p. Aby uzyskaç wysokà jakoÊç
z´bów i ich dobre w∏aÊciwoÊci
przeprowadzono szeroko zakrojone
badania polowe nad zastosowaniem
systemu z´bów przy pracy z ró˝nymi
materia∏ami i w ró˝nych warunkach. 

System wykaza∏ szereg zalet, jak 
na przyk∏ad: 
• Z´by majà konstrukcj´ umo˝liwiajàcà
samoczynne ostrzenie, co daje im
d∏ugotrwa∏à, dobrà zdolnoÊç penetracji
i wysokà produktywnoÊç. 
• Dodatkowa warstwa materia∏u
ulegajàcego Êcieraniu, strategicznie
rozmieszczona w konstrukcji z´ba,
zapewnia maksymalnà trwa∏oÊç.
• Prawid∏owe pasowanie pomi´dzy
z´bem a jarzmem, jak równie˝ du˝e
powierzchnie stabilizujàce, gwarantujà
stworzenie bardzo mocnego zespo∏u,
który mo˝e sprostaç dzia∏aniu si∏
i napr´˝eƒ w szerokim zakresie. 
• Wysokiej jakoÊci stal stopowa
zwi´ksza odpornoÊç na Êcieranie.
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• Opatentowany pionowy zamek
u∏atwia i przyÊpiesza zak∏adanie 
i zdejmowanie z´bów.

Wysoka jakoÊç
Podczas dobierania materia∏u nie ma
kompromisu, zàb Volvo jest
prawid∏owo wyrównowa˝ony
pomi´dzy twardoÊcià a wysokà
wytrzyma∏oÊcià stali, co jest kluczem 
do jakoÊci i d∏ugotrwa∏ej odpornoÊci 
na Êcieranie. 

Zàb wykonany jest ze szczególnie
skomponowanej stali stopowej,
o twardoÊci HB ok. 500 kg/mm2,
zale˝nie od typu i wielkoÊci z´ba. 

Zaczynajàc od doboru surowców 
na staliwo po obróbk´ strumieniowà
powierzchni i obróbk´ cieplnà
gotowych z´bów, nieprzerwanie
dokonuje si´ kontroli i pomiarów
w celu zapobie˝enia jakimkolwiek
odchyleniom, zarówno co do jakoÊci
stali, charakterystyk technicznych 
jak i pasowania z´ba do jarzma.

Szeroka gama produktów
PoÊród gamy produktów w systemie
z´bów Volvo sà z´by i jarzma z´bów 
do wszystkich rodzajów zastosowaƒ,
poczynajàc od prze∏adunku ∏atwo
kruszàcych si´ materia∏ów zwa∏owych
a koƒczàc na odspajaniu twardych
materia∏ów skalnych, takich jak
odstrzelony urobek.

Jarzma zosta∏y tak zaprojektowane,
aby pasowa∏y do nowych ∏y˝ek Volvo,
jak równie˝, aby mog∏y byç
zainstalowane na przebudowanych
∏y˝kach starszych maszyn produkcji
Volvo Construction Equipment.

W sprawie instrukcji dotyczàcych
spawania ró˝nych typów jarzm do
∏y˝ek, prosimy skontaktowaç si´
z najbli˝szym przedstawicielem Volvo
Construction Equipment. 

Kluczem jest ogólna
op∏acalnoÊç eksploatacji
Konstrukcja i dobór materia∏ów
sprawiajà, ˝e z´by systemu Volvo sà
oczywistym wyborem do wszystkich
zastosowaƒ 

Lepsza zdolnoÊç penetracji daje:

• lepsze i szybsze nape∏nienie ∏y˝ki
• mniejsze zu˝ycie ∏y˝ki i maszyny
• mniejsze zu˝ycie paliwa

D∏u˝sza ˝ywotnoÊç dzi´ki:
• strategicznie rozmieszczonym warstwom

materia∏u ulegajàcego Êcieraniu
• wysokiej jakoÊci stali stopowej
• budowie zapewniajàcej samoostrzenie
• prawid∏owemu pasowaniu pomi´dzy

jarzmem a z´bem

Krótsze przestoje przy wymianie dajà:
• ni˝sze koszty utrzymania
• zwi´kszonà produktywnoÊç
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System mocnych z´bów
Volvo 

Odleg∏oÊç pomi´dzy
A a B w z´bie systemu Volvo
w porównaniu z innymi
systemami jest d∏u˝sza. Gdy
zàb zostanie poddany dzia∏aniu
uderzeƒ i si∏ bocznych lub
pionowych (F), w porównaniu
z innymi systemami,
w identycznych warunkach
roboczych, si∏y reakcji (R1

i R2) sà mniejsze. „Gniazdo
z´ba”, tj. po∏àczenie pomi´dzy
z´bem a jarzmem, zapewnia
optymalne t∏umienie napr´˝eƒ,
na jakie jest nara˝one.

Rozk∏ad si∏

Samoostrzàcy si´ 
zàb

Dzi´ki swojemu profilowi, zàb
charakteryzuje si´ ma∏à powierzchnià

penetracji. Zapewnia to lepszy wspó∏czynnik
nape∏nienia ∏y˝ki, jak równie˝ zmniejsza

zu˝ycie paliwa, ∏y˝ki i maszyny. Konstrukcja
umo˝liwiajàca samoostrzenie si´

i strategicznie rozmieszczone warstwy
materia∏u ulegajàcego Êcieraniu dajà 

maksymalnà trwa∏oÊç przy 
utrzymaniu wysokiej 

wydajnoÊci

Wi´ksza 
odpornoÊç 

na dzia∏anie si∏
Kraw´dzie jarzm i z´bów 

ukszta∏towane sà pod kàtem ostrym, 
mniej ni˝ 90 stopni. Zwi´ksza to 

odpornoÊç na dzia∏anie si∏ czo∏owych
i zmniejsza ryzyko otwarcia si´ 

„gniazda z´ba”

F

AF

R1

R2

B

B

R2

A

R1
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Mocna konstrukcja
Wzmocniony obszar, który chroni
jarzmo i ∏apy prowadzàce przed

przedwczesnym zu˝yciem

Opatentowany 
zamek

Unikatowy zamek wymuszajàcy 
ca∏kowicie zespala zaczep z´ba 

z korpusem jarzma. Pozycja i konstrukcja
gwarantuje pe∏ne zabezpieczenie. Zamek
sk∏ada si´ z dwóch elementów: stalowego
klina wielokrotnego u˝ycia oraz elastycznej

i podatnej wk∏adki ustalajàcej zamek.
Konstrukcja z´ba i jarzma zapewnia 

∏agodne przenoszenie si∏ w celu 
t∏umienia napr´˝eƒ wywo∏ywanych 

w zamku, a przez to znaczne 
zwi´kszenie trwa∏oÊci

Dwie cz´Êci, 
jeden zespó∏

Doskona∏e pasowanie 
pomi´dzy z´bem a jarzmem wraz 

z du˝ymi powierzchniami stabilizujàcymi,
czyni z tych dwóch cz´Êci bardzo 

mocny zespó∏, charakteryzujàcy si´
minimalnym zu˝yciem 

wewn´trznym
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Tabela doboru z´bów 
systemu Volvo do koparek

Uwaga: Z´by systemu Volvo pasujà tak˝e do starszych maszyn produkcji Volvo Construction Equipment.

MODEL NR KATALOGOWY NAZWA OZNACZENIE TYP / ZASTOSOWANIE MASA 
MASZYNY VOLVO KG

VOLVO

EC/EW140/B VOE 14522960 Jarzmo EA15BL30 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 6,0
EC/EW160/B VOE 14523551 Zàb 15GPE Ogólnego zastosowania 3,1
EC/EW180/B VOE 14524192 Zàb 15AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 3,8

VOE 11417145 Zamek, kompletny*) 15P 0,07
VOE 11417316 Wk∏adka ustalajàca 15/20R

EC210/B VOE 14522961 Jarzmo EA20BL40 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga dolna stopa) 10,1
VOE 14523655 Zàb 20GPE Ogólnego zastosowania 5,0
VOE 11417146 Zamek, kompletny*) 20P 0,11
VOE 11417316 Wk∏adka ustalajàca 15/20R

VOE 14522962 Jarzmo EA30BL40 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 12,7
VOE 14523552 Zàb 30GPE Ogólnego zastosowania 7,0
VOE 14523946 Zàb 30AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 8,1
VOE 11417147 Zamek, kompletny*) 30P 0,15
VOE 11417317 Wk∏adka ustalajàca 30/40R

EC240/B VOE 14522962 Jarzmo EA30BL40 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 12,7
VOE 14523552 Zàb 30GPE Ogólnego zastosowania 7,0
VOE 14523946 Zàb 30AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 8,1
VOE 11417147 Zamek, kompletny*) 30P 0,15
VOE 11417317 Wk∏adka ustalajàca 30/40R

EC290/B VOE 14522963 Jarzmo EA40BL50 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 20,6
VOE 14523553 Zàb 40GPE Ogólnego zastosowania 9,0
VOE 14524860 Zamek, kompletny*) 40P 0,23
VOE 11417317 Wk∏adka ustalajàca 30/40R

EC330/B VOE 14524709 Jarzmo EA55BL50 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 23,8
VOE 14524191 Zàb 55GPE Ogólnego zastosowania 13,4
VOE 14523656 Zàb 54AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 16,0
VOE 11417148 Zamek, kompletny*) 55P 0,31
VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 55/65R

EC360/B VOE 14524709 Jarzmo EA55BL50 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 23,8
VOE 14524191 Zàb 55GPE Ogólnego zastosowania 13,4
VOE 14523656 Zàb 55AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 16,0
VOE 11417148 Zamek, kompletny*) 55P 0,31
VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 55/65R

EC460/B VOE 14524709 Jarzmo EA55BL50 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 23,8
VOE 14524191 Zàb 55GPE Ogólnego zastosowania 13,4
VOE 14523656 Zàb 55AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 16,0
VOE 11417148 Zamek, kompletny*) 55P 0,31
VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 55/65R

VOE 14522964 Jarzmo EA65BL60 Z dolnà stopà 1 1/2 (d∏uga stopa dolna) 34,3
VOE 14522959 Zàb 65AMRE Do materia∏u abrazywnego z dodatkowà warstwà metalu do starcia 21,9
VOE 14524710 Zamek, kompletny*) 65P 0,41
VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 55/65R

*) Zamek kompletny sk∏ada si´ z klina i wk∏adki ustalajàcej
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OZNACZENIA

Przyk∏ad z´ba do koparki

15 GP E
15 = wielkoÊç z´ba
GP = typ z´ba, w tym przypadku ogólnego zastosowania
E = koparka

Przyk∏ad jarzma do koparki

EA 20 BL 40
EA = jarzmo do koparki
20 = wielkoÊç jarzma
BL = typ jarzma, w tym przypadku montowane na

równi z powierzchnià ∏y˝ki
40 = gruboÊç kraw´dzi skrawajàcej ∏y˝ki

Zàb ogólnego zastosowania o dobrej
penetracji i d∏ugiej ˝ywotnoÊci.

Samoostrzàcy.

Zàb z dodatkowà warstwà materia∏u do
Êcierania, charakteryzujàcy si´ d∏ugà

˝ywotnoÊcià, przeznaczony do kamienia
i materia∏ów abrazywnych. Samoostrzàcy.

Jarzmo z dolnà stopà
1 1/2 (d∏uga stopa dolna),

przeznaczone do spawania do
obu stron kraw´dzi skrawajàcej.

Narz´dzia
Narz´dzie do ∏atwego monta˝u

i wyjmowania zamka. 
Nr narz´dzi, patrz strona 8

GPE AMRE BL

Zamek
Zamek do z´bów i jarzm 

sk∏ada si´ z wk∏adki ustalajàcej 
i klina, przeznaczonego do

wielokrotnego u˝ytku. 
Kiedy nadejdzie czas 

na wymian´ jarzma, warto równie˝
wymieniç kompletny zamek.

WA˚NE: JeÊli maszyna pracuje w zmiennych warunkach, wa˝ne jest, aby dobraç wielkoÊç z´bów do najci´˝szych zastosowaƒ.
W skrajnie wymagajàcych zastosowaniach mo˝e byç wskazane, aby dobraç wi´kszà wielkoÊç z´ba ni˝ jest to podane. Skontaktuj si´
z przedstawicielem Volvo w sprawie dalszych informacji. 
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Wymiary i masy 

ZAMKI

*) Zamek kompletny sk∏ada si´ z klina i wk∏adki ustalajàcej

NARZ¢DZIA DO MONTA˚U I ZDEJMOWANIA

ZÑB GPE

ZÑB AMRE

JARZMA BL Z GÓRNÑ STOPÑ 1 1/2 (D£UGA STOPA GÓRNA)

Wymiary i masy sà tylko przybli˝one.

OZNACZENIE NR KATALOGOWY A B C D MASA 
VOLVO MM MM MM MM KG

15GPE VOE 14523551 226 80 90 91 3,1
20GPE VOE 14523655 267 103 111 101 5,0
30GPE VOE 14523552 281 108 125 118 7,0
40GPE VOE 14523553 323 121 139 129 9,0
55GPE VOE 14524191 358 133 149 147 13,4

OZNACZENIE NR KATALOGOWY A B C D MASA 
VOLVO MM MM MM MM KG

15AMRE VOE 14524192 232 88 96 91 3,8
30AMRE VOE 14523946 287 116 122 118 8,1
55AMRE VOE 14523656 366 141 157 147 16,0
65AMRE VOE 14522959 406 157 169 159 21,9

OZNACZENIE NR KATALOGOWY GRUBOÂå KÑT  A B MASA 
VOLVO KRAW¢DZI KRAW¢DZI MM MM KG

TNÑCEJ MM TNÑCEJ °

EA15BL30 VOE 14522960 30 30 308 95 6,0
EA20BL40 VOE 14522961 40 30 370 110 10,1
EA30BL40 VOE 14522962 40 30 393 121 12,7
EA40BL50 VOE 14522963 50 30 460 142 20,6
EA55BL50 VOE 14524709 50 30 457 156 23,8
EA65BL60 VOE 14522964 60 30 530 168 34,3

OZNACZENIE NR KATALOGOWY NAZWA D£UGOÂå (L) MASA
VOLVO MM KG

15P VOE 11417145 Zamek, kompletny*) 67 0,07
15/20R VOE 11417316 Wk∏adka ustalajàca 39 —

20P VOE 11417146 Zamek, kompletny*) 76 0,11
15/20R VOE 11417316 Wk∏adka ustalajàca 39 —

30P VOE 11417147 Zamek, kompletny*) 87 0,15
30/40R VOE 11417317 Wk∏adka ustalajàca 52 —

40P VOE 14524860 Zamek, kompletny*) 97 0,23
30/40R VOE 11417317 Wk∏adka ustalajàca 52 —

55P VOE 11417148 Zamek, kompletny*) 108 0,31
55/65R VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 64 —

65P VOE 14524710 Zamek, kompletny*) 117 0,41
55/65R VOE 11417318 Wk∏adka ustalajàca 64 —

OZNACZENIE NR KATALOGOWY NAZWA MASA WIELKOÂå 
VOLVO KG Z¢BA

15/30T VOE 11417168 G∏owica narz´dzia 1,0 15, 20, 30
VOE 11417364 Uchwyt

40/55T VOE 11417377 G∏owica narz´dzia 1,2 40, 55
VOE 11417364 Uchwyt

65/80T VOE 14527253 G∏owica narz´dzia 1,9 65
VOE 11417364 Uchwyt

L

L

A

B

A

C

D

B

D

C

A
B
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Wymiana z´bów Volvo

U˝yj m∏otka o masie ok. 1 kg i Êrodków ochrony
osobistej, takich jak kask, okulary ochronne i obuwie
robocze.

1 Aby ∏atwiej by∏o wykonaç prac´, Volvo opracowa∏o
specjalne narz´dzie. Sk∏ada si´ ono z uchwytu i g∏owicy.
G∏owica ma dwa trzpienie, jeden krótszy i drugi d∏u˝szy
oraz powierzchni´ do uderzania dla ka˝dego trzpienia.
Narz´dzie dost´pne jest w ró˝nych wielkoÊciach, zale˝nie
od wielkoÊci z´ba.

2 Aby u∏atwiç monta˝ z´ba, pochyl ∏y˝k´ troch´ do ty∏u
tak, by jarzma zosta∏y skierowane nieco w gór´. 
3

1. Zanim rozpoczniesz

OczyÊç otwór pod klin zamka.4

Wstaw d∏u˝szy trzpieƒ narz´dzia
w otwór zamka pod klin zamka. Za
pomocà m∏otka wybij klin na tyle, by
wk∏adka ustalajàca wysz∏a ze
swojego gniazda. Nast´pnie wybij
klin do koƒca tak, by wyszed∏ od
spodu. Zdejmij zàb.

5

Klin zamka mo˝na uznaç
za prawid∏owo zamontowany,
jeÊli tu˝ ponad klinem b´dzie
widoczny znak w otworze.

12

2. Demontowanie z´ba

Dok∏adnie oczyÊç nos jarzma i otwór pod klin zamka
tak, by mo˝na by∏o zamocowaç zàb i klin w prawid∏owym
po∏o˝eniu.

6 Za∏ó˝ zàb na nos jarzma tak, by ∏apy prowadzàce
z´ba pasowa∏y w wybrania jarzma.
7 W∏ó˝ klin zamka w nos jarzma tak, by strza∏ka na

klinie by∏a skierowana w dó∏ a wk∏adka ustalajàca by∏a
zwrócona w kierunku ostrza z´ba. Zawsze u˝ywaj nowej
wk∏adki ustalajàcej o prawid∏owej wielkoÊci.

8

Sprawdê r´kà czy klin zamka zosta∏ prawid∏owo
zamontowany.
9 Za pomocà m∏otka wbij klin zamka, tak by jego

koniec znalaz∏ si´ na równi z górnà powierzchnià jarzma.
10 Za pomocà m∏otka i krótszego trzpienia narz´dzia

wbij klin zamka do w∏aÊciwego po∏o˝enia. U˝ywaj
narz´dzia o prawid∏owej wielkoÊci.

11

3. Montowanie z´ba





W ramach naszej polityki sta∏ego ulepszania naszych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo 
do zmiany danych technicznych i konstrukcji, bez wczeÊniejszego powiadomienia.

Skontaktuj si´ z przedstawicielem Volvo w sprawie dalszych informacji. 

Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

02-785 Warszawa, ul. Pu∏awska 303
tel. +48 (22) 549 46 50, fax +48 (22) 549 46 69
www.volvoce.pl

Ref. No. VOE 48 A 1001033 Polish
Printed in Poland 2004.12

Zawsze stosuj oryginalne cz´Êci Volvo. Stosowanie ich
jest najpewniejszym sposobem utrzymania gotowoÊci
i dobrej ekonomiki eksploatacji.

Ka˝da oryginalna cz´Êç zosta∏a opracowana i wypro-
dukowana wraz z innymi elementami maszyny. Jest
to kompletny system, w którym ka˝da oddzielna
cz´Êç pracuje w doskona∏ej harmonii z innymi cz´Êcia-
mi. Tylko poprzez stosowanie oryginalnych cz´Êci 
Volvo mo˝esz byç ca∏kowicie pewny, ˝e system ten
pozostanie nienaruszony, i ˝e utrzymasz jakoÊci 
i cechy, jakie Volvo mia∏o na celu od samego poczàtku.

Dzi´ki wybraniu oryginalnych cz´Êci Volvo wiesz, ˝e
twoja maszyna b´dzie dzia∏aç jak to by∏o zamierzone,
równie˝ w przysz∏oÊci; w najdrobniejszym szczególe. 




