
 

 
 
 
 
 
elektrische HYUNDAI hydraulische graafmachine type HX260AL Electric 
 
Standaard uitvoering 

 
Elektrische aandrijving: De standaard Hyundai HX260AL wordt in samenwerking met UMS 

en Van der Spek Vianen BV omgebouwd naar een  
volledig emissieloze elektrische aandrijving bestaande uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- voorbereiding voor 3x verwisselbare batterijboxen  
- framewerk tbv 3 demontabele boxen 
- watergekoelde elektromotor 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- watergekoelde motor inverter 
- watergekoelde OB Charger 22 kW 2x 
- DC/DC Converter 24Volt 
- Bluepower lader 24Volt 
- Bender hoog voltage beveiliging 
- BMS(Batterij Management System) master slave A & B, current sensor 
- hoog voltage kabelwerk 
- laag voltage kabelwerk 
- laadkabel hoog voltage 
- koelwaterslangen, waterpomp temperatuursensor koelvloeistof 
- draai-urenteller  
- TTC voertuig controller 
- gaspedaal sensor 
- ethernet connector 
- laadconnector hoog voltage Type2 
- RDS (Remote Diagnostic System) 
- elektronisch accuslot 24Volt 
- software engineering 
- aanpassen constructie voor de batterijboxen, elektromotor, 
  radiator, koelpomp en overige aanpassingen inclusief zwarte  
   poedercoating 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsgewicht : +/- 31.700 kg met 3x batterijboxen snelwissel en opschoonbak 
 
Hydraulisch systeem : Geavanceerd en gepatenteerd hydrauliek systeem voor een 

perfecte bediening.  
Energiebesparend regeneratie systeem: 

  - regeneratie systeem voor de hefcilinders altijd aan. 
- regeneratie systeem voor de knikcilinders aan/uit schakelaar.  
Hef-zwenk prioriteit eenvoudig in te stellen. 

  2 variabele Kawasaki pompen + 1 tandwielpomp. 
  Maximale oliestroom : 2 x 221 ltr./min.  
  Maximale oliedruk : 350 bar 
  Powerboost : 380 bar 
  Inhoud hydraulisch systeem : 275 liter 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besturing : Groot en overzichtelijk 8” display in Nederlandse taal. 
Middels een gebruiksvriendelijke scroll-knop op de display is de 
machine geheel naar persoonlijke voorkeuren in te stellen.  
De diverse werkstanden zorgen voor een perfecte verhouding 
tussen de oliedrukken en olieliters, hierdoor ontstaat een machine 
die optimaal en energiebesparend werkt.  
Voor 20 uitrustingsstukken zijn de liters en drukken van de 
hydraulische functie eenvoudig middels de display in te stellen. 
Startonderbreker middels persoonlijke pincode 

 
Zwenken : Voorzien van hydraulische lamellen-zwenkrem. 
  Zwenksnelheid 11,2 omw./min. 
 
Draaikrans : De draaikrans is voorzien van een gesloten vetbad, dit zorgt voor 

een constante smering van de binnenvertanding. 
 
Cabine : Ruime cabine met rondom uitstekend zicht. 
  De cabine is gemonteerd op siliconen silence blokken, deze nemen 

trillingen beter op en reduceren het geluid in de cabine. 
  Luxe stoel en console op verschillende manieren in te stellen. 

De joy-sticks 30 mm in hoogte verstelbaar onafhankelijk van stoel.  
Radio met MP3 speler 
Veel opbergruimte inclusief Cool box.  

  Afneembare zwaailamp + opbergsteun. 
  Elektronisch geregelde klimaatcontrole met airconditioning. 
    Luxe uitgebreid instelbare stoel voorzien van stoelverwarming.  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenwagen : Heavy Duty kabelverbindingen met 0-Hex water- en stofdichte  

 stekkerverbindingen. 
De loopvlakken zijn voorzien van kunststof antislip-beschermplaten 
voor veilig betreden van de bovenwagen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hi-mate : Met dit moderne Remote Management systeem kunt u eenvoudig 
middels een internet applicatie toegang krijgen tot belangrijke 
machinegegevens zoals; locatie, gedraaide uren, onderhoud 
planning, diagnosegegevens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geluid : Geluidsniveau in de cabine:  LpA nnb 
  Geluidsniveau omgeving:  LwA nnb 
 
Giek : Monogiek: 5850 mm 
  Lepelsteel: 3050 mm 
  Slijtvaste bussen met geluidsarme UHMW  
  (Ultra High Molecular Weight) polymeer vulringen. 
  Slangbreukventielen op hef- en knikcilinders, 
  inclusief overlastwaarschuwingssignalering. 
 
Rijwerk : X-frame type onderwagen, integraal gelast voor maximale sterkte. 

2 onafhankelijke axiaal rijmotoren. 
  Rupsplaatbreedte: 900 mm 
  Rijsnelheid laag: 3,3 km/uur 
  Rijsnelheid hoog:  5,6 km/uur. 

Aantal platen per kant: 51 
  Onderrollen: 9 
  Bovenrollen: 2 
  Bodemvrijheid: 480 mm 
  Trekkracht: 222 kN 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De machine is standaard uitgevoerd met de volgende opties: 
 
- BMWT-keuring     
- kraanboek     
- treeplank aan de cabine zijde   
- twee werklampen op de monogiek   
- vier LED werklampen op de cabine   
- één LED werklamp achter op de cabine   
- afneembare zwaailamp + opbergsteun    
- regenkap voorkant cabine    
- zonnescherm cabinedak en voorruit    
- radio MP3 speler   
- handsfree GSM middels bluetooth en Wifi-direct* (afhankelijk van merk-model)   
- luxe vloermat in de cabine 
- Hi-mate remote management systeem; 5 jaar kosteloos 
- AAVM All Around View Monitoring 4-camera veiligheidssystem  
 met bovenaanzicht en IMOD Intelligent Moving Object Detection 
 4-camera veiligheidssystem met bovenaanzicht  
- hydraulisch snelwisselbediening 2 handen bediend 
- dubbelwerkende rotatie functie,  
 proportioneel bediend door middel van een elektrisch schuifje in de linker joy-stick 
- dubbel- of enkelwerkende grote functie;  
 proportioneel bediend door middel van een elektrisch schuifje in de rechter joy-stick  
 de drukken en liters zijn vanuit cabine te regelen.   
- dubbele pompschakeling voor de grote functie 
- de machine komt af fabriek met een verzwaard contragewicht van 6100kg.  
 Voor de elektrische ombouw wordt het ballastgewicht aangepast naar een  
 gewicht van 4750kg 
 

- Diverse opties in overleg 


