Sebastian Alm, 34 år, har kört entreprenadmaskiner i 14 år. Han är utbildad maskinförare och kör mestadels bandtraktor men har även erfarenhet av bandgrävare,
hjulgrävare och hjullastare. Han har ett brinnande intresse för maskiner och teknik.

MASKINTEST

Mattias Wallin, 42 år, maskinförare med snart 25 års
erfarenhet av en mängd olika entreprenadmaskiner.
Egen företagare med stort intresse för teknik.

”Den är i top-trion”

FAKTA

teknisk speciikation
Motormodell: Isuzu AR-4HK1x
Arbetsvikt med 700 mm-band: 22 140 kg

MASKINTEST Bandgrävaren Case CX250D

Marktryck med 700 mm-band: 0,040 MPa

gjorde ett gott intryck på Entreprenadaktuellts
testare. Mest uppskattade de körupplevelsen
som helhet men även komforten i hytten och
det låga motorljudet bidrog till intrycket.

bredd med 600 mm-band: 2 990 mm
Höjd utom bom: 3 280 mm
transporthastighet hög: 5,6 km/h
transporthastighet låg: 3,4 km/h

MASkinen SoM teStArnA

ick prova är den första
Case CX250D i Sverige.
Nytt sedan C-serien är
bland annat en rymligare hytt, ett kratigare
och tyngre underrede,
en annan utformning

av undervagnen och att
man gått över till Ad Blue
och tagit bort partikeliltret. Ad Blue har sedan
tidigare använts i Case
hjullastare och det anses
därmed vara en beprövad
teknik inom företaget.

Arbetsmiljö
och
det går att göra många
inställningar,
vilket
gör att alla kan hitta en
bekväm arbetsställning.
– Hela hytten är väldigt trivsam. Det är en
skön stol, Case egen,
och hytten är tyst
och behaglig, säger
Sebastian Alm.
– Men det inns knappar som är felplacerade,
säger Mattias Wallin,
och sytar på knapparna till radion och
klimatanläggningen
som sitter under det ena
armstödet.
Sebastian
Alm
är väldigt nöjd med
spakinställningarna.
– De är enkla men bra.
Hytten är bekväM

Ota sitter det en skruv
nere vid golvet som man
måste ner och skruva på
men här sitter det spakar
under handtagen, säger
han och fortsätter.
– Det är inte steglöst
men det inns fyra-fem
steg, vilket är tillräckligt.
Sikten från hytten är
bra.
– Maskinen är hög
och har back- och sidokameror som standard,
vilket ger bra sikt, säger
Mattias.
Ljudnivån inne i hytten upplevs som behaglig och enligt Sebastian
är det ett ”trevligt” ljud.
Även ljudet utanför är
behagligt.
Att ta sig in och ut ur

körupplevelse

Som på många andra maskiner sitter det knappar under armstödet, vilket gör dem svåra att komma åt. På Case
CX250D är det knapparna till radion och klimatanläggningen.

hytten är inte annorlunda än på andra grävare i samma storlek.
– Men det är som en
riktig trapp med ett stort
räcke bredvid på maskinens högersida. Det
tycker jag är bra, säger
Sebastian Alm.
Både Sebastian och
Mattias tycker om den
nya displayen och att

det är lätt att navigera i
menysystemet.
en detAlj SoM ick underkänt var den gamla käpphästen vindrutetorkaren.
Denna sitter placerad på
vindrutans högra sida
och torkar cirkulärt, vilket lämnar ett stort hörn
uppe till vänster otorkat.
– Det kan bli problem

till exempel om man ska
lasta högt, säger Mattias.
Solskyddet faller inte
heller våra testare i smaken. Det är en plastskärm
som i nedfällt läge täcker
cirka 30 centimeter av
rutan.
– Den sitter i vägen och
även om hörnen är rundade gör det nog ont att
slå huvudet i den, säger

Mattias som hellre hade
sett en solskyddsgardin.
– Skärmen hjälper
bara en liten yta högst
upp i fönstret. Men gardinen kan du få solskydd
på mycket större del och
du kan välja själv hur
stor, fortsätter han.
Maskinen är följsam och trivsam och känsligheten i spakarna är bra, tycker Mattias och Sebastian.
Foto: Ann-louise lArsson

både SebAStiAn
och
Mattias är väldigt nöjda
med körupplevelsen som
helhet.
– Den är följsam och
trivsam. Den är svår att
dra jämt med i luten,
men vem gör det? säger
Sebastian, som även
tycker att känsligheten i
spakarna är bra.
Maskinen som testas är en NLC-modell,
där N:et står för Narrow,
vilket innebär att den är
smalare än standardmodellen. Det påverkar förstås stabiliteten i sidled.
– Stabiliteten i sidled
är inte så bra, men det är
vad man kan vänta sig

av en NLC-modell, säger
Mattias.
Växlarna är de vanliga, hare och sköldpadda, och hastigheten
vid transport är normal.
Frigången utmärker sig
inte heller från andra
maskiner i samma
storlek.
Mattias
upplevde
att larvpedalerna satt
i fel vinkel och att det
var svårt att larva med
kängor på sig.
– Jag bröt nästan foten,
säger han.

MASKINTEST

MASKINTEST

”Maskinen är hög och har back- och sidokameror som
standard, vilket ger bra sikt”, säger Mattias Wallin.

Motorutrymmet är välplanerat , vilket gör det enkelt att komma åt det som behövs. Bakom luckan till vänster i
bilden sitter två kranar, en för påfyllning av motorolja och en tappkran för oljeprov på hydrauloljan.

Underhåll
MotorUtryMMet är väl
planerat så det är enkelt
att komma åt det som
behövs. En smart detalj
är två kranar, en för
påfyllning av motorolja,
som används ihop med
en extern pump, och en
tappkran för oljeprov på
hydrauloljan.
– Det var int ljudisolerat i motorutrymmet
fram emot hytten. Jag
tror att det bidrog till det
ina ljudet, säger Mattias.
Möjligheten
att

övervaka och planera
underhållet har ökat
tack vare nya funktioner
i menysystemet. Bland
annat kan man ta fram
bränsleförbrukningen
dag för dag. Man kan
också se hur många timmar maskinen har gått
och hur många av dessa
som är grävning respektive larvning.
– Det är bra att veta om
något går sönder och för
att beräkna slitage, säger
Sebastian.

Sammanfattning
detaljer som kan förbättras
så är det totala intrycket
av Case CX250D väldigt
positivt.
– Hyttljudet var bland
även oM det finnS

de bästa jag har hört,
säger Sebastian Alm.
– För mig är den här
maskinen i topp-trion,
avslutar Mattias Wallin.

Det går att göra många inställningar av stol och reglage vilket gör att alla kan hitta
en bekväm arbetsställning.

Solskyddet riskerar att vara i vägen och är inte särskilt
lexibelt. Testarna hade föredragit en solskyddsgardin.

Plus

Minus

+ Hela hytten är väldigt trivsam, tyst och behaglig

-

och med en skön stol.

+ Körupplevelsen som helhet.
+ Enkel spakjustering, det går att göra alla inställningar som man kan önska.

+ Menysystemet är lätt att förstå och det inns
KlARA SInnERStAd

Ann-Louise LArsson

klara@entreprenadaktuellt.se

ann-louise@entreprenadaktuellt.se

Vindrutetorkaren missar ett stort område i det övre
vänstra hörnet. Ett klart minus.

back- och sidokameror som standard som är
kopplade till displayen.

-

Att vindrutetorkaren missar en stor del av fönstrets övre vänstra hörn.
Solskyddet som är en plastskärm. En gardin är
mindre i vägen och ger mer lexibelt solskydd
över större del av fönstret.
Att knapparna för radio och klimatanläggning är
placerade under armstödet.
Att larvpedalerna har fel vinkel, vilket gör det
svårt att larva med kängor.

