
SBU 8000E
BATTERY



Utvecklad för gruvindustrin.
Med kraft för framtiden.
Med SBU 8000E visar Jama vägen för framtidens gruvmaskiner. 

Denna nya generation skrotare bygger vidare på marknadsledande 

SBU 8000 och ger dig ännu större effektivitet och driftsäkerhet. 

Bakom E:et i namnet göms också en stor nyhet: 

Världens första batteridrivna skrotare är här!

1. Oöverträffad ergonomi

Den marknadsledande hytten överträffar alla existerande 
arbetsmiljönormer och ger dig perfekta förutsättningar för en 
produktiv dag: Flytande hytt ger minimalt med lågfrekventa 
vibrationer. Dokumenterat låga bullervärden. Luftfjädrad 
operatörsstol. Tiltbar hytt. Värmesystem med A/C. 

2. Batteri med inbyggd säkerhet

Tillsammans med Epiroc har vi utvecklat en modulbaserad 
batterilösning med optimerad nyttjandegrad som säkerställer 
att varje enskild del av batteriet övervakas och kontrolleras 
separat. Det är också världens första batteri för gruvindustrin 
med certifieringar och överensstämmelse med CE-certifie-
ring, lågspänningsdirektivet, direktivet för elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) och direktivet för radioutrustning.

3. Nytt, energieffektivt drivsystem 

SBU 8000E har också nytt och mycket energieffektivt 
elektriskt drivsystem. Inga utsläpp och minskat buller bidrar 
till bättre arbetsmiljö i gruvan. Även behovet av service och 
underhåll minskar.

4. Hydraulsystem för trygg effektivitet

Nya hydraulventiler och en ny princip för hydrauloljerening 
erbjuder SBU 8000E en ännu driftsäkrare lösning och fler 
timmars pålitlig produktivitet. 

5. Nytt gruvanpassat styrsystem

Vårt nya styrsystem – är ett mobilt system utvecklat för 
tuffa gruvmiljöer. IP-klassat, skyddat mot temperatur och 
vibrationer. Smidigare service och underhåll etc.

Fem starka fördelar

En riktigt bra affär.

Marknadens effektivaste kraftpaket är byggd specifikt 
för utsatta gruvmiljöer och med oöverträffad nyttjande-
grad. Driftkostnaden är likvärdig med dieseldrift, vilket 
gör att alla fördelarna vad gäller gruvventilation och 
minskad service och underhåll hamnar på pluskontot.



Helt utan utsläpp och 
stora kostnadsbesparingar 
på gruvventilation

Maskinens nya batteridrift är utvecklad i samarbete med Epiroc. Denna lösning ger samma 
pålitliga kraft som i dieselskrotaren samtidigt som den möter de allt hårdare kraven inom 
gruvnäringen och innebär att även skrotningsmomentet bidrar till en fossilfri gruva. Helt 
utan utsläpp och med stora kostnadsbesparingar på gruvventilation som följd. Dessutom 
laddas batteriet automatiskt vid skrotning vilket gör att du aldrig behöver ”tanka” maskinen.

• Ökad effektivitet och driftsäkerhet
• Överlägsen ergonomi

• Bästa totalekonomi 

Världens första batteridrivna skrotare 
– för tuffa gruvmiljöer



Ett modulärt koncept
för hållbar produktivitet

Bakre hylla
Skyddar batteriet. Vindor för kraftkabel och vatten. 
Kompressor finns även här. 

Stödben
Dessa används för att stabilisera maskinen vid 
skrotning. 

Högeffektiv elmotor
Elmotor på 160 kW för transport. Skrotning via 
elkabel. Batteriladdare med 100 kW laddeffekt som 
ansluts automatisk vid skrotning. 

Ergonomisk hytt 
Extremt kraftig FOPS-godkänd hytt med mycket 
låga värden på vibrationer och ljudnivå. Stolen har 
trepunktsbälte, dubbla svankstöd samt är höj- och 
sänkbar för maximal förarkomfort. All ventilationsluft 
till hytten filtreras genom ett filtersystem. Värme
system med A/C. Hytten kan tiltas bakåt ca 13° för 
bättre överblick och komfort under skrotning. Stolen 
kan roteras för körning framåt eller bakåt.

Robusta drivaxlar
Väl tilltagna drivaxlar med hydraulmanövrerade 
lamellbromsar. 



Schaktblad
Robust schaktblad som underlättar framkomligheten 
vid skrotning och skonar maskinen. 

Kraftfullt bomsystem 
Skrotarbom för tung skrotning. Alla leder har expander-
tappar och är lagrade med bussningar. Slang system är 
dragna under bom, för att skydda slangar. Dimensione-
ring och räckvidd speciellt anpassad för gruvdrift. Bom-
systemet har även en sidotiltfunktion för hammaren.

Robust midjestyrning
Midjestyrning med pendlingsled ger en stabil gång på 
ojämnt underlag och skonar ramen från mekaniska 
påkänningar.

Nytt styrsystem 
Styrsystem med ett intuitivt användargränssnitt med 
en 15,6 tums pekskräm. 

Driftsäkert hydraulsystem
Lastkännande pumpar, givare för kontroll av tryck, 
oljenivå, temperatur och filterstatus. 

Tryggt och effektivt 
med batteri som tjänst
Vårt nära samarbete med Epiroc ger dig 
ännu fler fördelar med eldrift. SBU 8000E 
tillhandahåller en tjänstelösning för for-
donets batterier, där Epiroc erbjuder ett 
unikt batteriabonnemang som omfattar 
allt från certifiering till underhåll. Denna 
tjänst innebär också att de med jämna 
mellanrum byter ut batterierna mot nyare 
versioner med uppgraderad teknik. Du kan 
koncentrera dig på jobbet och vara trygg 
med att du hela tiden har högeffektiva 
batterier i din maskin.



Teknisk specifikation / SBU 8000E

Teknisk data

Tillverkare JAMA Mining Machines

Maskintyp Maskinskrotare Jama SBU 8000E

Dimensioner

Höjd (mm) 3 050

Hjulbas (mm) 4 640

Bredd (mm) 2 714

Markfrigång (mm) 370

Längd i transportläge (mm) 15 000

Svängradie (mm) 5 200

Totalvikt (kg) 31 000

Prestanda

Max hastighet horisontellt (km/h) 20

Max hastighet i lutning 1:7 (km/h) 6 

Max hastighet i lutning 1:10 (km/h) 16

Max lutning (upp och ner) 1:4

Chassi

Midjestyrt gruvchassi med pendlade midja och stela axlar

Modulärt uppbyggd med skruvbar främre och bakre hylla 

Styrvinkel ±39°

Schaktblad Hydrauliskt manövrerat framtill 

Stabilisering Hydrauliska vertikala stödben framtill och baktill

Drivlina

Elmotor (kW) 160

Batteri (kWh) 160

Laddeffekt (kW) 100

Max vridmoment (Nm/rpm) 600

Transmission Dana 3 växlar framåt, 3 växlar bakåt med lock-up på alla växlar

Axlar ZF

Färdbroms Hydraulmanövrerade lamellbromsar

Parkeringsbroms Hydraulmanövrerad passiv våt lamellbroms

Däcksdimension (tum) 1 400 – 24



Täckarea standardbom 
Coverage area standard boom 

Täckarea standardbom 
Coverage area standard boom 

Täckarea kort bom 
Coverage area short boom 

Täckarea ca 38m2 
Coverage area 
approx.38m2 



Specialister på tunga specialmaskiner och 
utrustning för den internationella gruvindustrin.

JAMA Mining Machines AB
Sparrvägen 1 
SE-932 33 Skelleftehamn
SWEDEN 
Tel: (+46) 910-71 36 50

sales@jama.se
www.jama.se

SBU 8000E Battery
Jama fortsätter skriva gruvhistoria

1996 SBU 800 – världens första mekaniska skrotare 
2008 SBU 8000 – utsedd till världens bästa gruvmaskin
2014 SBU 800B – världens mest sålda skrotare
2020 SBU 8000E – världens första batteridrivna skrotare


