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PC78US-10

MOTOREFFEKT
50,7 kW / 68,0 hk @ 1.950 o/min

DRIFTSVEKT
7.910 - 8.080 kg

SKUFFEVOLUM
0,09 - 0,34 m³

Midi-gravere

PC
US
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Høy ytelse
• Rask og presis

• Stor trekkraft

• Suveren kontroll

• 2 automatiske kjørehastigheter

• Lastavkjennende hydraulikk (CLSS)

Kraftig og miljøvennlig
• Drivstofføkonomisk EU Steg IIIB motor

• Drivstoffbesparende hydraulikkteknologi

• Automatisk tomgangsfunksjon og eco-måler

• 6 arbeidsfunksjoner

• Meget lavt støynivå

Ved første øyekast

Komatsu trådløst 

maskinkontrollsystem

Den nye PC78US-10 er et resultat av ekspertise og teknologi som Komatsu har utviklet 
gjennom mer enn 90 års erfaring. PC78US-10  er en brukervennlig maskin som er utviklet med 
tanke på behovene som kunder over hele verden har, og leverer ytelse i toppklasse. Den har en 
korthekk som kun stikker 230 mm utenfor beltene. Det vil si at føreren kan konsentrere seg om 
arbeidet foran, uten å måtte tenke på at bakenden slår mot noe.



3

Komfort i toppklasse
• Rommelig og komfortabel hytte

• Stille og ergonomisk førermiljø

• Stor multifunksjons LCD-fargeskjerm

• Skyvedør for enkel inn- og utstigning

• Automatisk klimakontrollsystem

Suveren anvendelighet
• Proporsjonal betjening på joystickspak for 

hydraulikkuttak

• Justerbar oljestrøm fra hydraulikkpumpe 
indikeres på LCD-skjerm

• Roadlinere (tilleggsutstyr)

• Ryggekamera

PC78US-10

MOTOREFFEKT
50,7 kW / 68,0 hk @ 1.950 o/min

DRIFTSVEKT
7.910 - 8.080 kg

SKUFFEVOLUM
0,09 - 0,34 m³

Enkelt vedlikehold
• Meget servicevennlig

• Kjølere side om side

• EMMS (Equipment Management and 
Monitoring System)

• Standard dieselfi lter med vannutskiller

• Lange vedlikeholdsintervaller
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Kraftig og miljøvennlig

Eksos Gass Resirkulering (EGR)

EGR med kjøling er en velkjent teknologi 
i nåværende Komatsu-motorer. Den økte 
kapasiteten på EGR kjøleren sikrer svært lavt 
NOx-utslipp og bedre motorytelse.

Høytrykks Common Rail innsprøytning 

(HPCR)

For å oppnå fullstendig drivstofforbren-
ning og lavere eksosutslipp, er det kraftige 
høytrykks ‘Common Rail’ innsprøytnings-
systemet elektronisk styrt. Det gir nøyak-
tig mengde drivstoff under trykk inn i det 
ny konstruerte forbrenningskammeret med 
trinnvise innsprøytninger.

DOC

Støydemper

Turbolader med variabel 
luftmengde EGR-ventil

Kjøler

EGR-kjøler

Komatsu lukket veivhusventilasjon 

(KCCV)

Veivhusutlufting (gass fra gjennomslag) ledes 
gjennom et CCV-fi lter. Oljedampen som 
fanges opp i fi lteret returneres til veivhuset 
mens den fi ltrerte luften føres tilbake til 
luftinntaket.

Injektor

Elektronisk 
kontrollenhet

Common rail

Tilførselspumpe

Eksosgass Eksosgass

Regulerings-
ventil

Komatsu katalysator (KDOC)

En enkel og svært effektiv dieseloksidasjons-
katalysator som gjør det unødvendig med 
regenerering og forenkler motorens styre-
system. Den har en svært effektiv integrert 
støydemper som hjelper til med å redusere 
motorstøy.

Turbolader med variabel luftmengde (VFT)

Styrer luftstrømmen inn i motoren. Turtallet 
på eksosturbinen reguleres av en ventil for å 
sikre optimal luftmengde inn i forbrennings-
kammeret ved varierende belastning og turtall. 
Eksosen er renere, uten noen reduksjon i effekt 
eller ytelse. 

Drivstoffbesparende 
hydraulikkteknologi

PC78US-10 har variabel turtalls-

tilpasning av motor og hydraulikk-

pumpe, og automatisk tomgangs-

funksjon. Den nye styreteknologien 

for motor og pumpe senker det 

totale drivstofforbruket og garante-

rer effektivitet og nøyaktighet ved 

enkle og kombinerte bevegelser.

Ny Komatsu motorteknologi

Den kraftige og drivstoff-

økonomiske Komatsu SAA4D95LE-6 

motoren i PC78US-10 leverer 

50,7 kW/68,0 hk og er sertifi sert 

for EU Steg IIIB. For å øke ytelse, 

drivstoffutnyttelse og tilfredsstille ut-

slippskrav, er den turboladet og har 

direkte dieselinnsprøytning, luft-til-

luft etterkjøling og EGR med kjøling.

Ny 16 ventilers motor

Komatsu har utviklet en ny 16 venti-

lers topp. Med maksimalt luftinntak 

og optimal forbrenning er utslippet 

redusert.

Justerbar tomgangsautomatikk

For å redusere unødvendig driv-

stofforbruk og eksosutslipp, samt 

for å redusere driftskostnadene, 

vil Komatsus auto-tomgangsstopp 

automatisk stoppe motoren etter at 

den har gått på tomgang i en viss 

innstilt tidsperiode. Den kan enkelt 

programmeres fra 5 til 60 minutter. 

En eco-måler og eco-tips på skjer-

men i førerhytten bidrar ytterligere 

til effektiv drift.

Eco-måler, eco-tips og dieselforbruksmåler
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Suveren anvendelighet

Det er lagt stor vekt på utformingen 

av PC78US-10, for å gjøre den så 

anvendelig som mulig, og mobil for 

arbeid på trange plasser. 

Den har suveren sikt og minimalt 

overheng bak som gjør at føreren 

kan arbeide uten å bekymre seg for 

å treffe noe bak maskinen.

Liten svingradius og kompakt stør-

relse gjør PC78US-10 perfekt for 

bruk i tettbygde strøk og for arbeid 

på vei.

Anvendelighet
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Sikkerhet

Trygg SpaceCab™

Førerhytten imøtekommer ISO 

12117-2:2008. Konstruksjonen 

er laget av stålrør som er krafti-

ge og slagfaste. Den absorberer 

svært kraftige støt og vibrasjoner. 

 Setebeltet er designet for å sikre at 

sjåføren forblir i den sikre sonen i 

hytta om maskinen velter. 

Optimal sikkerhet på 
arbeidsplassen

Sikkerhetsutstyret på Komatsu 

PC78US-10 samsvarer med de 

nyeste bransjestandardene og 

arbeider sammen som et system 

for å redusere faren for personer i 

og rundt maskinen. Et nøytralposi-

sjonssystem for betjeningsspakene, 

samt setebeltevarsler gir økt sikker-

het på arbeidsplassen.

Ryggekamera

Nødstoppbryter for motor

Ryggekamera

Et ryggekamera gir suveren sikt til 

arbeidsplassen bak maskinen og vi-

ses i den store skjermen i førerhyt-

ten. Store speil på begge sider gjør 

at sikten fra maskinen tilfredsstiller 

de nyeste ISO-standardene.

Liten fremre svingradius 
for graveaggregatet

2,05 m – Løftevinkelen for bommen 

på PC78US-10 er større enn på 

standard gravemaskiner, og grave-

aggregatet stikker mindre ut.

Kort svingradius bak

1,39 m – På grunn av at motvekten 

bak på PC78US-10 er mer kompakt 

enn på konvensjonelle modeller, re-

duserer PC78US-10 førerens behov 

for å følge med bak maskinen.

Trygt arbeid på trange steder

Maskinens runde profi l gjør at 

maskinen kan arbeide på tran-

ge steder eller der det er mange 

hindringer. Den kompakte hekken 

reduserer faren for sammenstøt, slik 

at føreren kan konsentrere seg helt 

om arbeidet.

Nøytralposisjonssystem for 
betjeningsspakene

Setebeltevarsler
Trygg SpaceCab™

Ryggekamera vises i skjermen
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Komfort i toppklasse

Forbedret førermiljø

Med økt oppbevaringsplass i fører-

hytta, AUX-inngang (Mp3-inngang) 

og 12 V strømforsyning, gir fører-

hytta ekstra komfort. Det automa-

tiske klimaanlegget gjør at føreren 

kan kontrollere inneklimaet enkelt 

og nøyaktig.

Skjerm med widescreen 
format

Storskjermen kan enkelt tilpasses 

etter ønske og tilbyr 25 forskjellige 

språk, enkle brytere og multifunk-

sjonstaster som gir tilgang til en 

rekke ulike funksjoner og drifts-

opplysninger med fi ngerspissene. 

Ryggekameret vises i hovedskjerm-

bildet.

12 V uttak i førerhytte

AUX-inngang (Mp3-inngang)

Førerplassen

Takket være den romslige førerhyt-

ta har denne kompakte maskinen 

suveren komfort selv for den mest 

kresne fører. Med dobbel juste-

ringsmekanisme kan sete og grave-

spaker enkelt justeres for maksimal 

produktivitet og minimal belastning. 

Stor frontrute og store sidevinduer, 

samt takvindu gir bedre sikt i alle 

situasjoner. Standard automatisk 

klimaanlegg sikrer et komfortabelt 

arbeidsmiljø ved å holde en perfekt 

temperatur i førerhytta uavhengig 

av været ute.
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Enkelt vedlikehold
Svært servicevennlig

Komatsu PC78US-10 er konstruert 

slik at man har enkel tilgang til alle 

servicepunkter. Det er enkelt og 

utføre regelmessige vedlikehold og 

utføre servicer. Radiator, etterkjøler 

og oljekjøler er laget av aluminium 

for å bedre effektiviteten, og er 

montert parallelt for rask rengjøring. 

Diesel- og oljefi lter, samt drenering 

av diesel er sentralt plassert for 

enkel adkomst.

Automatisk stramming av viftereim Dieselfi lter med vannutskiller LCD-skjermen informerer om unormale ting 
og tid for utskifting

EMMS (Equipment 
Management and 
Monitoring System)

Komatsus EMMS kan hindre at et 

lite problem utvikler seg til en stor 

reparasjon. Enheten overvåker alle 

kritiske systemer og viktige pa-

rametre i motoren slik som motor-

oljetrykk, kjølevæsketemperatur, 

batteriladning, luftfi lter o.s.v. Hvis 

noe unormalt skjer, vises det på 

LCD-skjermen. Skjermen viser også 

når olje og fi lter må skiftes.
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KOMTRAX™
Veien til høyere produktivitet

KOMTRAX™ er det nyeste innen 

trådløs teknologi. Kompatibel for 

PC, smarttelefon eller nettbrett. 

Det leverer innsiktsfull og kost-

nadsbesparende informasjon om 

maskinpark og utstyr, og tilbyr deg 

en mengde av informasjon for å få 

maksimal utnyttelse av maskinene. 

Ved å skape et godt integrert nett 

med oppfølging sikrer det aktivt 

og forebyggende vedlikehold, og 

hjelper deg til å drive virksomheten 

effektivt.

Kunnskap

Du får raskt svar på grunnleggende 

og kritiske spørsmål om din mas-

kin – hva den gjør, når den gjor-

de det, hvor den befi nner seg, 

hvordan den kan brukes mer 

effektivt og når den trenger 

service. Ytelsesdata over-

føres via trådløs kommu-

nikasjonsteknologi (satellitt, 

GPRS eller 3G, avhengig av modell) 

fra din maskin til din datamaskin og 

til din lokale Komatsu-forhandler – 

som er tilgjengelig for ekspertanaly-

se og tilbakemelding.

Komfort

KOMTRAX™ gjør det mulig for 

deg å styre maskinparken på nett, 

samme hvor du er. Data analyseres 

og vises enkelt og naturlig i kart, 

lister, diagrammer og tabeller. Du 

kan forutse type service og deler 

din maskin kan trenge, eller feilsøke 

problemer før Komatsu-mekanikere 

kommer på plassen.

Kontroll

Den detaljerte informasjonen 

som KOMTRAX™ viser 24 timer 

i døgnet, 7 dager i uken, gir deg 

mulighet til å ta daglige og langsik-

tige strategiske valg – uten ekstra 

kostnad. Du kan forutse problemer, 

tilpasse vedlikeholdsopplegget, 

redusere stopptiden og holde mas-

kinen der den hører til – i arbeid på 

arbeidsplassen.
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Tekniske data

SVINGSYSTEM

Drives av .................................................................. Hydraulikkmotor
Svingreduksjon .....................................................................Planetgir
Smøring av svingkrans .......................................................... Fettbad
Svingbrems .......................................... Automatisk, med våte skiver
Svinghastighet ......................................................................10 o/min

MOTOR

Modell .......................................................... Komatsu SAA4D95LE-6
Type ................................... “Common Rail”, fl ertrinns innsprøytning, 

vannkjølt, turboladet
Motorvolum ........................................................................3.260 cm³
Boring × slaglengde ......................................................95 × 115 mm
Antall sylindere .................................................................................4
Motoreffekt
 ved motorturtall på ......................................................1.950 o/min
 ISO 14396 ...........................................................50,7 kW / 68,0 hk
 SAE J1349 ..........................................................49,0 kW / 65,7 hk
Luftfi lter ............................................. Dobbelt luftfi lter med indikator 

og automatisk støvfjerning

FREMDRIFT OG BREMSER

Styring .............................................................2 spaker med pedaler
Transmisjon ....................................................................Hydrostatisk
Hydraulikkmotorer ..............................Variabel aksialstempelmotorer
Største trekkraft .................................................... 68,2 kN / 6.950 kg
Kjørehastigheter Lo / Hi ................................................ 2,8 - 5,0 km/t
Hovedbrems ...........................................................Hydraulisk brems
Parkeringsbrems .................................................... Mekaniske skiver

UNDERSTELL

Konstruksjon ........................................X-ramme senterseksjon med 
boksformede belterammer

Type ......................................................................... Tette beltekjeder
Beltejustering .....................................................................Hydraulisk
Belteplater (hver side) .....................................................................39
Overruller (hver side).........................................................................1
Underruller (hver side) ......................................................................5

ELEKTRISK SYSTEM

Spenning .....................................................................................24 V
Batterier .....................................................................................55 Ah
Dynamo .......................................................................................60 A
Starter ......................................................................................4,5 kW

PÅFYLLINGSKAPASITETER

Drivstofftank ............................................................................... 125 l
Kjølesystem .................................................................................. 13 l
Motorolje ................................................................................... 11,5 l
Sluttdrev (hver side) ..................................................................... 1,1 l
Svinggir ....................................................................................... 2,0 l
Hydraulikkoljetank ........................................................................ 56 l

HYDRAULIKKSYSTEM

Type .....................................HydrauMind. Lukket sentersystem med 
“load sensing” og trykkompenseringsventiler

Hovedpumper:
Pumpe for .........................................Bom, stikke, skuffe og framdrift
 Type ................................................Variabel aksialstempelmotorer
 Største leveringsmengde ................................................. 168 l/min
Pumpe for ...................................................................Sving og skjær
 Type ............................................Tannhjulspumpe med fast volum
 Største leveringsmengde ................................................... 63 l/min
Hydraulikkmotorer:
Belting ............................... 2 × stempelmotor med parkeringsbrems
Sving ..................................1 × stempelmotor med svingholdebrems
Sjokkavlastningsventilenes innstilling:
 Graveutstyr ................................................26,5 MPa / 270 kg/cm²
 Belting ........................................................27,0 MPa / 275 kg/cm²
 Sving ..........................................................20,6 MPa / 210 kg/cm²
 Pilotkrets ........................................................3,2 MPa / 33 kg/cm²
 Skjær ..........................................................21,1 MPa / 215 kg/cm²

DRIFTSVEKT

Driftsvekt, inkludert 2.250 mm stikke, 0,20 m³ skuffe, skjær, fører, 
væsker, full tank og standardutstyr.

Belteplater Driftsvekt Marktrykk

450 mm 7.910 kg 0,36 kg/cm²

600 mm 8.080 kg 0,27 kg/cm²

Roadliner (450 mm) 8.050 kg 0,36 kg/cm²

MILJØ

Avgassutslipp fra motor ..........Tilfredstiller EU Steg IIIB utslippskrav
Vibrasjonsnivå (EN 12096:1997)*
 Hånd/arm ......................................≤ 2,5 m/s² (avvik K = 0,27 m/s²)
 Kropp ............................................≤ 0,5 m/s² (avvik K = 0,13 m/s²)
* for vurdering av risiko ved bedømmelse i henhold til direktiv 
2002/44/EC, vises det til ISO/TR 25398:2006
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Tekniske data

DIMENSJONER

Bomlengde 3.710 mm

Stikkelengde 1.650 mm 2.250 mm

A  Totallengde 5.770 mm * 6.270 mm

B  Maks høyde (til toppen av bom) 2.540 mm 2.945 mm

C  Største bredde 2.330 mm

D  Høyde topp førerhus 2.760 mm

E  Bakkeklaring, motvekt 785 mm

F  Bakkeklaring 410 mm

G  Bakre svingradius 1.390 mm

H  Beltenes lengde mot bakken 2.235 mm

I  Beltelengde 2.890 mm

J  Sporvidde 1.870 mm

K  Bredde på undervogn 2.320 mm

L  Beltebredde 450 mm

M Høyde til toppen av motordeksel 1.885 mm

N  Bredde overvogn 2.330 mm

O  Avstand, svingakse til bakende 1.885 mm

47
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95
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20
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H

D
M

A
O

G

E

I
K

G.L.

 Med Roadlinere
 * Skjær fremover

ANBEFALTE SKUFFE OG STIKKE KOMBINASJONER

Skuffevolum Skuffebredde Skuffevekt Antall tenner Stikkelengde

(SAE toppet)
ISO 7451

Uten sideskjær Med sideskjær 1.650 mm 2.250 mm

0,09 m³ 350 mm 450 mm 145 kg 3 � �
0,12 m³ 450 mm 550 mm 160 kg 3 � �
0,20 m³ 550 mm 650 mm 185 kg 3 � �
0,28 m³ 650 mm 750 mm 210 kg 4 � X

0,34 m³ 755 mm – 210 kg 4 � X

� Graving generelt � Lett arbeid X Ikke tilgjengelig
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Gravediagram

STIKKELENGDE 1.650 mm 2.250 mm

A Største gravehøyde 7.350 mm 7.650 mm

B Største dumpehøyde 5.230 mm 5.550 mm

C Største gravedybde 4.050 mm 4.660 mm

D Største loddrette gravedybde 3.560 mm 3.980 mm

E Største gravedybde, grøft for 2,44 m nivå 3.720 mm 4.380 mm

F Største graverekkevidde 6.380 mm 6.920 mm

G Største graverekkevidde ved bakken 6.230 mm 6.780 mm

H Minste graverekkevidde ved bakken 1.880 mm 1.710 mm

I Minste svingradius 1.750 mm 2.050 mm

Skuffens brytekraft (SAE) 53,3 kN 53,3 kN

Stikkens kraft (SAE) 38,1 kN 33,1 kN

Skuffens brytekraft (ISO) 61,3 kN 61,3 kN

Stikkens kraft (ISO) 41,5 kN 34,5 kN

2.44
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Løftekapasiteter
A

B

C

Hvis skuffe, lenke eller sylinder 
fjernes kan løftekapasiteten 
økes med tilsvarende vekt.

– Avstand fra svingsenter

– Skuffens frie høyde

– Løftekapasitet inkludert skuffe, lenke og 
skuffesylinder

– Løftekapasitet foran

– Løftekapasitet over siden

– Løftekapasitet ved maks. 
rekkevidde

Løftekapasitetene er baseret på ISO standard nr. 10567. De angitte verdiene utgjør maks. 87% av den hydrauliske løftekapasitet eller 75% 
av tippekapasiteten. Gravemaskiner som benyttes til lasthåndtering må samsvare med gjeldende lokale regler og må være utstyrt med 
slangebruddsventiler (bom og stikke) og varselsystem for overlast i samsvar med EN474-5.
- *Løftekapasiteten er i større grad begrenset av den hydrauliske kapasitet enn av tippekapasiteten.
- Kalkulasjonene er basert på at maskinen befi nner seg på et plant og fast underlag.
- Løftepunktet er en hypotetisk krok plassert bak på skuffen.

B

A

C

Stikkelengde
A

B

4,5 m 3,0 m 1,5 m

 2.250 mm

5,0 m *1.410 kg 1.310 kg *1.470 kg 1.430 kg

3,0 m 1.070 kg 880 kg *1.560 kg 1.390 kg *1.860 kg *1.860 kg

0,0 m 970 kg 790 kg 1.490 kg 1.220 kg 2.890 kg 2.290 kg

-2,0 m 1.230 kg 1.000 kg 1.450 kg 1.180 kg 2.810 kg 2.220 kg *4.220 kg *4.220 kg

 2.250 mm

5,0 m *1.410 kg 1.310 kg *1.470 kg 1.430 kg

3,0 m *1.340 kg 880 kg *1.560 kg 1.390 kg *1.860 kg *1.860 kg

0,0 m *1.490 kg 790 kg *2.060 kg 1.220 kg *3.280 kg 2.290 kg

-2,0 m *1.510 kg 1.000 kg *1.850 kg 1.180 kg *2.970 kg 2.220 kg *4.220 kg *4.220 kg

Skuffe: 0,20 m³ 450 mm Roadlinere Skjær løftet

Skuffe: 0,20 m³ 450 mm Roadlinere Skjær senket ned
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Din Komatsuforhandler:

PC78US-10
Midi-gravere

Standard- og ekstrautstyr

Flere redskaper, utstyr og spesialutstyr på bestilling

Annet utstyr på forespørsel

 standardutstyr 
 ekstrautstyr

MOTOR
Komatsu SAA4D95LE-6 turboladet ’common rail’ 
direkteinnsprøytet dieselmotor



Tilfredsstiller EU Steg IIIB 

Automatisk overopphetingsvakt på motor 

Justerbar tomgangsautomatikk 

HYDRAULIKKSYSTEM
6 arbeidsprogram: Power-, økonomi-, hammer-, 
redskap power og redskap økonomi og løft-
funksjon



Sjokkavlastningsventiler for alle funksjoner 

En dobbeltvirkende hydraulikkrets frem på stikke 
(HCU-A)



UNDERSTELL
450 mm trekam belteplater 

Kraftig plate i underkant av overramme 

600 mm trekam belteplater 

450 mm gummibelter 

450 mm Roadlinere 

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Multifunksjons, videokompatibel fargemonitor med 
overvåkingssystem (EMMS) og veiledning 
om effektivitet



Hovedbryter for batterier 

KOMTRAX™ – Komatsu trådløst 
maskinkontrollsystem



SIKKERHETSUTSTYR
Overlastvarsel 

Kjørealarm 

Horn 

Utvendig speil (venstre side, bak) 

Slangebruddsventil på bom og stikke 

Nødstoppbryter for motor 

Nøytralposisjonssystem for betjeningsspakene 

Setebeltevarsler 

Ryggekamera 

LYSUTSTYR
Arbeidslys på bommen 

Arbeidslys på førerhytte 

Ekstra arbeidslys på førerhytte 

Roterende varselblinklys 

ANNET UTSTYR
Monobom 

2.250 mm stikke 

2 hastigheter 

Automatisk tomgangsfunksjon 

Proporsjonal rullebryter på gravespaker 
for utstyrskrets



Ekstra motvekt (805 kg) 

1.650 mm stikke 

Motvekt (490 kg) 

REDSKAP
Skjær 

Skuffe 

Komatsu hydrauliske hammere 

FØRERHUS
Forsterket SpaceCab™ sikkerhetshytte, med 
høyt overtrykk og tette pakninger, montert på 
viskosedempere og med fargede sikkerhetsglass, 
takluke, frontrute som kan løftes opp og låses, 
demonterbar nedre frontrute, vinduspussere foran 
med intervallpusser, sigarettenner, askebeger, 
gulvmatte



Mekanisk fjæret førerstol med rullebelte 

Automatisk klimakontrollsystem 

24 V strømuttak 

Flaske- og dokumentholder 

CD/DAB + radio 

Solskjerm 


