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HYUNDAI HW140A NU
MET STAGE V-MOTOR

Hyundai heeft voor de nieuwste Stage V-generatie de mobiele graafmachine compleet
aangepakt. Denk aan onder meer een verplaatste draaikrans en giekophanging, zwaardere
assen en bovenal een loadsensing-hydraulieksysteem. Ook heeft de zescilinder plaatsgemaakt
voor een dikke, krachtiger viercilinder. De eerste HW140A’s staan al klaar om uit te proberen.
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Als je één van de beschikbare demomachines bij
importeur Van der Spek in Vianen bekijkt, zie je
meteen aan de nieuwe, kortere achterpartij dat
het om meer gaat dan om de Stage V-motor en de
nieuwe Hyundai-kleurstelling. Van der Spek bevestigt dit. De machine heeft een twintig centimeter kortere achterkant, die in combinatie met
de nieuwe bovenwagen toch gelijkwaardige of
zelfs hogere hefprestaties levert, ook overdwars
voor bijvoorbeeld het plaatsen van een riooldeel.
Daarmee sluit Hyundai naadloos aan op de trend
in het moderne mobiele-graafmachinelandschap.

‘DE DIKKE VIERCILINDER IS RUIM 20
PK STERKER DAN DE ZESCILINDER
IN ZIJN VOORGANGER’

UITERAARD STAGE V
Hyundai monteert geen zescilinder meer, maar
een dikke Stage V-4,5-liter-Cummins-viercilindermotor. Deze is met zijn 127 kW (173 pk) op z’n
zachts gezegd bepaald niet de minste in deze
klasse en zelfs ruim 15 kW (20 pk) sterker dan de
zescilinder in zijn voorganger. Daarbij is het een
laagtoerige motor, die dertig procent meer koppel
onderin heeft en die de transportsnelheid van 38
km/u al bij 1680 motortoeren haalt. Hij gaat daardoor zuiniger om met dieselbrandstof en AdBlue.
Hyundai geeft een brandstofbesparing op van
tien procent ten opzichte van de vorige serie. De
motor heeft geen EGR en geen variabele turbo,
maar wel het Cummins-uitlaatgasnabehandelingssysteem en via het Hi-Mate-telematicasysteem ook een motordiagnosesysteem waarop de
gebruiker en de dealer de gegevens direct kunnen
aflezen. Fijn in het dagelijks gebruik zijn de vulslang met automatische afslag, de rechts voorin
beter bereikbare AdBlue-tank en de nu af-fabriek
geleverde koelventilator met omkeersysteem om
de koelers periodiek schoon te blazen.

LOADSENSING
Bij de hydrauliekuitrusting heeft Hyundai grote
stappen gezet met de laatste versie van het Bosch
Rexroth-loadsensing-hydraulieksysteem met een
hoofdpomp met een opbrengst van 232 liter per
minuut plus een tandempomp van 56 liter per
minuut voor de extra functie. De grote olieopbrengst van deze extra pomp is welkom voor het

ELEKTRISCH EN WATERSTOF
Zoals bekend heeft Van der Spek de eerste Hyundai HX260AL Electric uitgeleverd. De tweede
machine is bijna klaar voor levering. De importeur heeft het elektrische gedeelte samen met
UMS in Oss gerealiseerd. Van der Spek gaat verder op dit pad. Naast een minigraver staat nu
deze tientons Hyundai HX85A Electric klaar voor aflevering. Deze is uitgerust met een vaste
UMS-accu met een capaciteit van 130 kW. Van der Spek zet sterk in op dit Electric-pad. Daarin
speelt mee dat Hyundai de introductie van de waterstofvariant wat opschuift. Zoals het er nu
uitziet, wordt deze oplossing niet eerder dan medio 2026 in Nederland verwacht. Van der Spek
ziet zeker marktkansen voor de waterstofvariant, maar geeft wel aan dat de infrastructuur van
waterstof daarvoor nog extra aandacht nodig heeft.

werken met het draaikantelstuk of een maaikorf.
De liters zijn beter in te stellen. Dankzij de loadsensing-pomp kun je, zoals bekend, functies tegelijk bedienen zonder dat ze invloed op elkaar
hebben. Omdat de regelschuiven direct vraaggestuurd olie en druk leveren, is er geen vertraging
en zijn de prestaties hoger. Compensatieventielen in het ventielenblok geven bij gecombineerd
werken direct prioriteit aan de desbetreffende
functies. Daardoor kun je de machine nu inzetten
als bijvoorbeeld leveler of verreiker. De machine
is daarvoor opgegeven voor tien ton trekkracht
aan de wielen. De cilinders reageren veel directer
en fijngevoeliger, onafhankelijk van de last. De
giekcilinders komen bij zware last zonder schok
of vertraging in beweging. Dat directe maakt de
machine gevoelsmatig krachtiger dan de voorgaande versie en verhoogt de prestaties. Als de
machine even in de demoput draait, zien we dat
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dit verhaal ook daadwerkelijk uit de verf komt. Er
kan rijdend worden gezwenkt en tegelijk fijngevoelig worden geëgaliseerd met de bak zonder
dat dit invloed heeft op de snelheid van het rijden
en op de giekbewegingen. Mede door de directere respons is het een machine die voor je gevoel
flink wat meer mans is dan de Stage IV-variant.

‘HYUNDAI HEEFT GROTE STAPPEN
GEZET MET DE LAATSTE VERSIE VAN
HET BOSCH REXROTH-LOADSENSING-HYDRAULIEKSYSTEEM’
ANDERE OPBOUW
De onderwagen is zwaarder gebouwd en heeft
dezelfde 32-tons assen als de HW160A en
HW180A. Ook de verzwaarde draaikrans met een
grotere opbrengst voor de zwenkmotor is dezelfde als die van die twee machines. Hij zwenkt
krachtiger en vlotter. Van der Spek geeft aan dat
het totaalgewicht niet is toegenomen. Afgaande
op de opgegeven specificaties weegt ook deze
graafmachine circa twee ton meer dan het typeplaatje doet vermoeden. Met de tweedelige giek,
brede banden en een draaikantelstuk is de machine opgegeven voor ruim zestien ton. Ook de
bovenwagen is flink aangepakt. De draaikrans is
verder naar voren geplaatst voor een betere gewichtsverdeling en meer stabiliteit bij het hijsen
en graven over de achteras. Verder is de giek verder naar achteren op de bovenwagen geplaatst.
Dit geeft ook een betere stabiliteit en je kunt beter dicht op de machine werken. Het graafbereik
van de versie met tweedelige giek is afhankelijk
van de steellengte en de tiltrotator of bak circa
8,60 meter en de hefkracht op maaiveldhoogte
op 4,50 meter is over het dozerblad 6,6 ton en
overdwars 4,0 ton.
De lepelsteel is ook aangepast, waardoor de
transporthoogte met draaikantelstuk geringer is.
Het schuifblad van de HW140A is verzwaard en
verlengd, zodat dit meer slag kan maken, de achterwielen verder kan opdrukken en ook meer
stabiliteit geeft bij graafwerk en het werken met
een zware last. Standaard is een CE-trekhaak met
hydraulische remvoorziening leverbaar. Een praktische verbetering is dat de spatborden nu aan de
fusees vastzitten en dus meebewegen. Boven op
de kunststof spatborden zit nu traanplaat, zodat
je er gerust op kunt staan. De machine heeft
standaard een DIN-plaat, zodat je gemakkelijker
stempelpoten kunt monteren.
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MEER ZICHT
Ook de cabine is onder handen genomen. De onderste ruit van de cabinedeur is groter uitgevoerd
en loopt tot onderaan door. De bovenruit is eveneens vergroot en de stijl tussen boven- en voorruit
is smaller geworden. En dan is er natuurlijk het
betere zicht naar rechts door de naar achteren geplaatste giekophanging en naar achteren door een
iets lagere achterpartij. Bijkomende verbetering is
dat de slangen van het ventielenblok nu onderlangs in plaats van met een grote lus naast de cabine lopen. Daarbij moet wel worden opgemerkt
dat de machine standaard is voorzien van zij- en
achtercamera’s voor rondomzicht op het scherm.
De stuurkolom is compacter en kan op twee plaatsen worden versteld (onder en halverwege knikken). Ook zijn de mogelijkheden van de joysticks
uitgebreid met diverse functies en opties. Zo zit de
schakelaar voor de rijrichtingskeuze nu achter op
de rechter joystick en is joystickbesturing op de
linker joystick leverbaar. Verder zijn er zaken als
zwenkregeling voor soepeler werken en desgewenst zwenkvergrendeling in verband met de veiligheid. De HW140A is verder voorzien van
Automatic Brake, waarbij de remmen automatisch
worden ingeschakeld als de machine stilstaat en
uitschakelt als de machinist het rijpedaal (weer)
bedient. Verder zijn er Ride Control (giekvering) en
de Boom Float-zweefstand voor bijvoorbeeld het
werken met een sloophamer. Het grote 8-inch-touchscherm is ook met drukknoppen op de zijconsole
te bedienen. Verder zijn er, zoals je mag verwachten, standaard Bluetooth en een geregelde airco.

De giek is verder naar achteren op de bovenwagen
geplaatst, voor meer stabiliteit en meer zicht.

Een belangrijke verandering is het loadsensinghydraulieksysteem met een 232-liter-hoofdpomp plus
een tandempomp met een opbrengst van 56 liter per
minuut voor de extra functie.

‘DE HYUNDAI WORDT NU
AF-FABRIEK VEEL COMPLETER
GELEVERD DAN DE VORIGE VERSIES’
STARTKLAAR
De Hyundai wordt nu af-fabriek veel completer
geleverd dan de vorige versies. Je hoeft minder
opties te bestellen en Van der Spek heeft er dus
ook minder werk aan voordat de machines worden afgeleverd. De importeur voegt, zoals dat gebruikelijk is in Nederland, desgewenst nog wel de
nodige opties toe. Denk daarbij aan ledverlichting,
een opklapbare treeplank, een roestvrijstalen instapbeschermer, brede enkellucht-banden en natuurlijk een ander dan het af-fabriek leverbare
Engcon-draaikantelstuk. De machines zijn officieel afgelopen najaar al voorgesteld. Inmiddels
heeft Van der Spek de eerste modellen binnen en
is het uitleveren begonnen. Er staat voor geïnteresseerden demomachines klaar in Vianen.

In de cabine zijn diverse verbeteringen doorgevoerd,
zoals de schakelaar voor de rijrichtingskeuze achterop
de rechter joystick en bediening van het 8-inchtouchscreen via drukknoppen op de zijconsole.

De machine heeft nu zwaardere assen, standaard een
DIN-blad en spatborden die meebewegend aan de fusees zijn gemonteerd.

