
KOMPAKTOWE ŁADOWARKI TELESKOPOWE JCB

525-60 BASIC / 525-60 AGRI

Maszyny do każdej pracy



JCB od ponad 35 lat projektuje i produkuje ładowarki 

teleskopowe. Nowy kompaktowy model 525-60  jest 

najnowszy w szerokiej linii ładowarek teleskopowych , 

tworzonych dla uzyskiwania maksymalnych osiągów 

produkcyjnych w każdym z miejsc pracy.

DOŚWIADCZENIE , WYDAJNOŚĆ I OSIĄGI

Mała wysokość 1890mm i szerokość 1840mm  

pozwalają  maszynie 525-60 na wjazd do  

niskich i ciasnych miejsc.

Nasza dwubiegowa skrzynia biegów pozwala 

operatorom wybrać duże i małe prędkości. 

Małe rozmiary maszyny są odpowiednie do 

pracy w ciasnych i niskich budynkach czy w 

miejscach o ograniczonej przestrzeni. 

Hydrostatyczne przeniesienie napędu ułatwia 

operatorom precyzyjne przemieszczanie 

maszyny nawet w ciasnych miejscach. Zespół 

napędowy działa wspólnie z systemem 

hamowania; wyłączanie skrzyni biegów 

pedałem hamulca zapewnia pracę 

wielofunkcyjną i zwiększenie mocy podczas 

ładowania i prac przeładunkowych.
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Maksymalna zwrotność
Jeśli chcesz pracować w jeszcze bardziej komfortowych 

warunkach, możesz wybrać opcje klimatyzacji 

montowanej w tylnej części dachu. 
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Funkcja stałego proporcjonalnego przepływu JCB 

umożliwia operatorowi zaprogramowanie 

różnych natężeń przepływu dla różnych typów 

osprzętu.
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ładowania i prac przeładunkowych.

W celu zapewnienia doskonałej trakcji w 

miękkim i błotnistym terenie ładowarki 525-

60 wyposażyliśmy standardowo w napęd na 

wszystkie koła 4WD. Aby maksymalnie 

zwiększyć trakcję na śliskich nawierzchniach 

maszyny mogą  być wyposażone w 

opcjonalną blokadę  mechanizmu 

różnicowego o ograniczonym poślizgu. Ten 

system przenosi napęd z koła ślizgającego się 

na koło posiadające przyczepność.
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ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I OSIĄGI

Operatorzy mogą manewrować szybko i 

łatwo zmieniając kierunek jazdy dźwignią 

reversu („shuttle”) na kolumnie kierowniczej 

lub przełącznikiem kierunku jazdy na 

joysticku. 

Kompaktowy rozstaw osi i duże kąt blokady 

kierownicy zapewniają mały promień skrętu i 

doskonałą zwrotność. 

Mała wysokość 1890mm i szerokość 1840mm  

pozwalają  maszynie 525-60 na wjazd do  

niskich i ciasnych miejsc.
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Doskonała zwrotność

doskonałą zwrotność. 

Ładowarki 526-60 mają trzy tryby kierowania 

kołami, ustawiane za pomocą dźwigni. 

Kierowanie dwoma kołami jest doskonałym 

rozwiązaniem do jazdy po drogach. 

Kierowanie czterema kołami zapewnia 

doskonałą zwrotność w ciasnych 

przestrzeniach. Kierowanie czterema kołami 

ukośnie w trybie „krab” służy do zbliżania / 

oddalania ładowarki do /od ściany czy innych 

przeszkód.

Wybierz nasz opcyjny system elektronicznego 

sterowania skrętem.

88

88

7

3

5

6

8 8

6                      

78 8

7



Udźwig na pełnym zasięgu do przodu 

3.5m wynosi 800kg

Możesz wybrać jedną z trzech opcji 

szybkozłącza obsługiwanego ręcznie l 

lub hydraulicznie  tj. JCB Q-fit, Tool

carrier -kompaktowy nośnik osprzętu 

lub szybkosprzęg typu „skid steer”.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I OSIĄGI
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Wyjątkowe zdolności produkcyjne

Ładowarka 525-60 jest doskonała do 

wszelkich prac załadunkowych.

lub szybkosprzęg typu „skid steer”.

Wysokość podnoszenia 6m zapewnia 

bezpieczeństwo i stabilność do przodu 

przy rozmieszczaniu ładunków w na 

wysokościach; udźwig wynosi 2500 kg 

przy wycofanym wysięgniku lub 1750 

kg przy pełnej wysokości.

Dzięki jedno lub dwukierunkowym 

obwodom dodatkowym możesz łatwo 

obsługiwać funkcję przesuwu 

bocznego wideł lub  dodatkowy 

osprzęt hydrauliczny jak łyżkokrokodyl

, krokodyl czy chwytak.
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STYL I WYGLĄD

Najnowsze ładowarki teleskopowe JCB, podobnie jak 

kompaktowy model 525-60 zostały opracowane z istotnym 

uwzględnieniem sygnałów od użytkowników i wizualnie 

różnią się od poprzedników. Nie są to zmiany 

powierzchowne. Posiadają one wiele innowacyjnych 

rozwiązań, które mają sprostać ciężkim warunkom pracy.
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Nowy wygląd zewnętrzny ładowarek 

teleskopowych to nie zwykła kosmetyka. 

Strumień powietrza z wentylatora 
chłodzenia jest teraz skierowany pod 

kątem w górę aby skrócić czasochłonne 

usuwanie gromadzącego się kurzu. 

Przegub główny wysięgnika w 525-60 jest 

obniżony; to pomaga poprawić 
widoczność na prawe tylne koło, gdzie 

często był martwy punkt w innych 

starszych modelach.

Ta maszyna wykorzystuje kluczowe 
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Konstrukcja, która wytrzyma więcej

Ta maszyna wykorzystuje kluczowe 

elementy zastosowane w większych 
ładowarkach teleskopowych w tym 

wyjątkowe i innowacyjne umiejscowienie 

silnika z boku maszyny.

Nasza wąska zewnętrzna sekcja 

wysięgnika umożliwia operatorom łatwą 

obserwację przedniego prawego koła.

Aby zachować możliwie małą szerokość 

ładowarki 525-60 uchwyt drzwi i zawiasy 

są zamocowane w płaszczyźnie boku 

maszyny. 
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JAKOŚĆ / NIEZAWODNOŚĆ / TRWAŁOŚĆ

Od samego początku ładowarki JCB były cenione za ich 

jakość i trwałość. Nie inaczej jest z nowym modelem 

525-60, czerpiącym korzyści z nowoczesnych procesów 

produkcji, intensywnych procedur badawczych i 

wieloletniego doświadczenia oraz doskonałych 

podzespołów.

Odlewy z zamkami trzymają siłowniki 

przechyłu i wysuwu, dodatkowo 

usztywniając  i scalając konstrukcję

Siłowniki hydrauliczne w łaodwarkach 525-

60 mają pierścienie końcowe spawane 
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Jednoczęściowe w pełni spawane podwozie maksymalnie zwiększa wytrzymałość i obniża ciężar. 

Wysięgnik jest montowany nisko na podwoziu zapewniając wyjątkową sztywność konstrukcji. 

Mocowania osi typu „heavy-duty” pochłaniają ogromne naprężenia powstające podczas ciągłych 

przeładunków ciężkich materiałów.

Dla zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i trwałości wysięgnik posiada zakładkę wewnątrz  o 

długości 0.7m co zabezpiecza przed złamaniem się wysięgnika w wyniku przeciążenia maszyny.

Zamontowaliśmy mocny wysięgnik z prasowanego profilu „U odwrócone”, zamknięty w pełni 

spawanymi płytami zamykającymi. Dla zwiększenia wytrzymałości zmniejszyliśmy ilość połączeń i 

punktów naprężeń w całej naszej zintegrowanej kgłowicy wysięgnika i jednoczęściowej płycie 

zamykającej. 

60 mają pierścienie końcowe spawane 

ciernie dla podniesienia wytrzymałości 

mechanicznej; wszystkie przeguby mają 

utwardzane sworznie. 
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Wbudowana wytrzymałość

Stosujemy najnowocześniejsze procesy 

produkcyjne z użyciem robotów, 
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produkcyjne z użyciem robotów, 

technologią precyzyjnego malowania i 

nowoczesnymi technikami montażu, by 

uzyskać dania w zimnym klimacie i 

najwyższe poziomy jakości.

Nasz rygorystyczny program testów 

przedprodukcyjnych obejmuje długotrwałe 

wysokonaprężeniowe testy podwozia, 

wysięgnika i innych kluczowych 

komponentów jak również wielokrotne 

badanie skrzyni biegów w tysiącach cykli.
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Komfort i łatwość użytkowania Aby móc wykorzystać wyjątkowe możliwości produkcyjne 

kompaktowych ładowarek trzeba zapewnić operatorowi 

komfort i możliwość skupienia. Uwzględniając to 

wyposażono model 525-60 w stanowisko pracy, które jest 

komfortowe cały dzień, ergonomiczne i opracowane tak, by 

można je dostosować do indywidualnych potrzeb.

JCB 525-60 ma dużą przestronną kabinę z szerokimi drzwiami; wewnątrz jest 

radio i duży schowek pod siedzeniem.
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Najwyższy komfort

Przyciemnione szyby są montowane w standardzie. Odbijają 30% energii słonecznej podnosząc komfort 

operatora.

Ta maszyna ma wszystkie nowe przyrządy i ekran TFT o 

dużej rozdzielczości. Intuicyjnie rozmieszczone przełączniki są podświetlane do pracy w nocy
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Sterowanie 525-60 jest komfortowe, precyzyjne i płynne: są tam urządzenia elektrycznego serwosterowania

w pojedynczej dźwigni, z proporcjonalnym sterowaniem obwodów dodatkowych.

Dla wygody operatora zainstalowano w standardzie 7-mio biegowy wentylator i dodatkowo możesz wybrać 

opcję przechylnej, teleskopowej kolumny kierowniczej. 

Możesz wybierać siedzenie spośród wielu opcji, by dostosować je do operatorów i zastosowań.

W schodzących modelach dokonaliśmy znacznej redukcji hałasu; dzięki czemu model 525-60 jest cichszy 

wewnątrz stanowiska operatora –hałas na poziomie 76 dB. 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest wyjątkowo ważne, zatem ładowarki  

525-60 mają wiele funkcji zwiększających bezpieczeństwo opracowanych w 

celu ochrony maszyny, operatorów i osób postronnych. 

Innowacyjna funkcja JCB adaptacyjnej 

kontroli obciążenia (Adaptative Load 

Control) automatycznie zapobiega 

Możesz wybrać przednią  osłonę  

dla dodatkowej ochrony przed 

spadającymi odpadkami.
5

Ochrona ludzi
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Zgodnie z oczekiwaniami w maszynie 525-60  

widoczność dookoła jest doskonała dzięki dużemu oknu 

dachowemu, otwieranemu oknu tylnemu, składanej 
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Lepsza widoczność

66

Control) automatycznie zapobiega 

wywróceniu maszyn do przodu podczas 

manewrowania ciężkimi ładunkami.

Dla ochrony osób postronnych w 

standardzie jest montowany alarm cofania, 

a w siłownikach  znajdują się zawory 

chroniące w razie pęknięcia węży (zawory 

HBCV), zabezpieczające przed upadkiem 

ładunku w razie awarii. 

Kabina ma atesty ROPS i FOPS (system 

ochrony w razie wywrotki i system ochrony 

przed spadającymi przedmiotami), zatem 

możesz być spokojny o bezpieczeństwo 

twych operatorów.

Czujnik obecności w siedzeniu blokuje 
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dachowemu, otwieranemu oknu tylnemu, składanej 

górnej części drzwi i kompaktowej jednostce silnika JCB 

Diesel by Kohler z ukośnie opadającą maską. 

Widoczność do tyłu jest wyjątkowa dzięki wyjątkowo 

niskiemu profilowi tylnego podwozia i wysięgnika. 

Tylne i przednie światła robocze, montowane w kabinie 

zapewniają wspaniałą widoczność. Aby ją jeszcze 

poprawić (zwłaszcza przy załadunkach na wysokości, 

bez oświetlenia) wybierz nasze lampy robocze, 

montowane na wysięgniku.

Ochrona twojej inwestycji

System teleinformatyczny GPS JCB LiveLink dostarcza 

w czasie rzeczywistym dane lokalizacyjne maszyny, 

poziom spalania, stan techniczny i wiele przydatnych 

informacji usprawniając kontrolę maszyny.
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Live Link

Czujnik obecności w siedzeniu blokuje 

urządzenia sterowania jazdą do przodu i 

wstecz, jeśli operator nie znajduje się na 

siedzeniu.

Opcyjna osłona ładunku na karetce Q-fit 

daje dodatkowe zabezpieczenie przed 

przedmiotami spadającymi z tyłu 

karetki.5 .
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informacji usprawniając kontrolę maszyny.

Standardowo montowane immobilizery mogą obniżyć 

twoje stawki ubezpieczeniowe chroniąc maszynę 

przed kradzieżą, w przypadku której maszynę można 

łatwo zlokalizować.

99

Ładowarki teleskopowe  525-60 są wyposażone 

w  pełny zestaw lusterek  dla zapewnienia 

doskonałej widoczności i zgodności z 

przepisami bezpieczeństwa

99



Łatwość serwisowania

Kluczem do wyjątkowych zdolności produkcyjnych są skrócone przestoje. Nasz cały zakres ładowarek teleskopowych 

łącznie z modelem 525-60 jest tak opracowany, by utrzymać konserwacje i serwisowanie na minimalnych poziomach. 

Konserwacja rutynowa jest oczywiście niezastąpiona, lecz nawet gdy jest wymagana, zobaczysz, że jest prosta i szybka.

Obsługa codzienna  ładowarek 525-60 i 

2

Łatwy dostęp

11

Filtry cieczy w maszynie (olej silnikowy, 

hydrauliczny, paliwo) są łatwo dostępne  do 

szybkiego, łatwego serwisowania. Filtr 

powietrza też jest łatwo dostępny a jego Obsługa codzienna  ładowarek 525-60 i 

smarowanie mogą być dokonywane z ziemi.

Dzięki sprężynie gazowej maska silnika jest 

łatwo otwierana / zamykana. Miejsce do 
serwisowania jest dość duże i szerokie by 

zapewnić dobry dostęp do trzech stron silnika.

Zbiornik paliwa jest łatwo dostępny i napełniany 

z poziomu ziemi. Ma wbudowany filtr wstępny 

w króćcu wlewowym, chroniący przed 
zanieczyszczonym paliwem. 

Węże hydrauliczne są rozsądnie prowadzone 

przez wysięgnik dla maksymalnej ochrony.

Ponieważ wkładki eksploatacyjne 525-60 Hi Viz 

używają system suchego smaru, wymagają 
serwisowania tylko co 500 godzin (porównaj z 
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powietrza też jest łatwo dostępny a jego 

konstrukcja  z dwoma wkładami  upraszcza 

czyszczenie.
22

serwisowania tylko co 500 godzin (porównaj z 

250 godzinami w typowych maszynach 

konkurencji).
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Koszty posiadania

Wiemy, że zapewnienie najlepszej wartości zainwestowanym 

pieniądzom nie powinno być ograniczone do oferowania 

wysokowydajnego zespołu silnika. 

Dlatego 525-60 ma wielki wybór dodatkowych funkcji, 

opracowanych w celu utrzymania twych kosztów posiadania na 

minimalnym poziomie.

1

W ładowarkach JCB zawsze dążono do wykorzystania każdej kropli 

paliwa do maksimum. Nowy zakres wydajnych silników JCB Diesel by 

Kohler, takich jak montowany w 525-60  przenosi tą tradycję na nowy 

poziom, oferując niedoścignioną kombinację osiągów i oszczędności 

paliwa.

Efektywna konstrukcja silnika

JCB Diesel by Kohler

Ładowarki 525-60 są wyposażone w całości w płaskie szyby, co oznacza niski koszt 

wymiany.

3

Oszczędność twoich pieniędzy

Aby oszczędzać twój czas i pieniądze system teleinformatyczny LiveLink korzysta z 

technologii satelitarnej aby dostarczać bieżące dane o położeniu maszyny, jej ruchach, 

stanie, wykorzystaniu i wymaganiach serwisowych. 

Maszyny JCB Loadall są uznane i postrzegane na całym świecie przede wszystkim ze względu 

na ich legendarną wydajność i wbudowaną jakość. Posiadając jedną z nich będziesz czerpać 

korzyści z wysokich cen odkupu na rynku wtórnym. 

Silnik spala paliwo tak czysto, że nie potrzebuje uzdatniania spalin, co oznacza, że nie musisz 

stosować kosztownych wysokotemperaturowych olejów smarowniczych.

Ochrona przed przestojami

JCB Diesel by Kohler

Kompaktowe ładowarki teleskowe 525-60  są wyposażonye w mocny silnik JCB 

Diesel by Kohler T4 final (zgodny z EPA), wytwarzający 300 Nm momentu już przy 1500 

obr/min, który nie posiada kosztownego filtra DPF ani układu SCR z roztworem AdBlue.

Większość silników Tier 4 final wykorzystuje filtry DPF lub SCR, wymagające dodatkowo 

troski o poziom płynu AdBlue. Ten silnik JCB Diesel by Kohler ich nie potrzebuje.

Ponieważ wytwarza szczytowy moment przy tak niskich obrotach jak 1500 – 1600 

obr/min, możliwe jest w pełni wydajne dopasowanie silnika ze skrzynią biegów i 

hydrauliką.
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Maska silnika montowanego z boku jest bezpiecznie cofnięta ku maszynie, zapewnia 

to większą ochronę przed uszkodzeniami w miejscu pracy.

Siłowniki kierowania są odsunięte bezpiecznie od zagrożeń i mocowane wysoko na 

osi. To chroni je przed uszkodzeniami i ogranicza przestoje.

Dzięki powłoce elektroforetycznej nałożonej na kabinę 525-60 Hi Viz przed 

malowaniem zapewniliśmy długoterminową ochronę przed korozją. 

Aby utrzymać duże wartości odkupu ,maszyna musi dobrze wyglądać nawet po 

ciężkiej eksploatacji; to tłumaczy, dlaczego stosujemy proces malowania 

proszkowego, trwałego i odpornego na uderzenia drobnych kamieni.

Ochrona przed przestojami



Livelink, pracuj inteligentnie

LIVELINK JEST NOWOCZESNYM SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM, UMOŻLIWIAJĄCYM ZDALNE 

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI JCB ON-LINE, PRZEZ EMAIL 

L LIVELINK JEST NOWOCZESNYM SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM, UMOŻLIWIAJĄCYM ZDALNE 

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI JCB ON-LINE, PRZEZ EMAIL 

Korzyści : wydajność i oszczędności

Dzięki dostarczaniu informacji o czasie 

pracy na biegu jałowym i zużyciu paliwa 

system JCB Livelink pomaga ograniczyć 

zużycie paliwa, oszczędzić pieniądze i 
poprawić wydajność. Informacje o 

miejscu przebywania maszyny może 

pomóc w poprawie wydajności a 
LUB TELEFON KOMÓRKOWY. DOSTĘP DO WSZYSTKICH 

KOMUNIKATÓW MASZYNY, RAPORTÓW SPALANIA I 

DANYCH HISTORYCZNYCH, Z PRZECHOWYWANIEM 

WSZYSTKICH DANYCH W ZABEZPIECZONYM CENTRUM 

Korzyści konserwacyjne

Łatwe zarządzanie konserwacją –

dokładny monitoring godzin pracy i 

komunikaty serwisowe usprawniają 

planowanie konserwacji, a w zarządzaniu 
flotą. Dostdane lokalizacyjne pomagają 

ępne są także krytyczne alerty i zapisy 
historii konserwacji maszyny

Korzyści: Bezpieczeństwo

Alerty lokalizacyjne Livelink w czasie 

rzeczywistym informują o opuszczaniu 

przez maszyny ustalonych stref a także 

o nieuprawnionym użytkowaniu. Inne 
korzyści wynikają z bieżącej informacji 

o położeniu maszyn).

pomóc w poprawie wydajności a 

niekiedy obniżyć koszty ubezpieczenia.
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WARTOŚĆ DODANA

.
OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ JCB WSPARCIA KLIENTA JEST 
PIERWSZORZĘDNA. NIEZALEŻNIE OD TEGO CO POTRZEBUJESZ I 
GDZIE JESTEŚ, UZYSKASZ SZYBKĄ I SPRAWNĄ POMOC I MOŻESZ 
BYĆ PEWNY, ŻE TWOJE MASZYNY STALE WYKORZYZSTUJĄ SWÓJ 
PEŁNY POTENCJAŁ.

Nasz Serwis Wsparcia Technicznego zapewnia stały dostęp do ekspertów 
fabrycznych, przez całą dobę a nasze zespoły finansów i ubezpieczeń są zawsze 
pod ręką, by zapewnić szybkie, elastyczne i konkurencyjne rozwiązania 
finansowe.

2 31

11

Światowa sieć Centrów Części JCB to inny model sprawnego działania; dzięki 15 
regionalnym bazom możemy dostarczyć ok.95% wszystkich części w dowolne 
miejsce na świecie.. Nasze oryginalne części JCB są zaprojektowane do 
harmonijnej pracy z twoją maszyną dla optymalnej wydajności i sprawności. 

JCB Assetcare oferuje wszechstronne rozszerzone gwarancje i umowy serwisowe, 
jak również wyłącznie umowy serwisowe lub naprawcze iI konserwacyjne. 
Niezależnie od tego co wybierzesz, nasze zespoły konserwacyjne na całym świecie 
oferują konkurencyjne stawki robocizny i darmowe wyceny jak również szybkie, 
skuteczne naprawy. 

Zakłady produkcyjne

Dealerzy

Centra dystrybucji części

12

22

33

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia firma Interhandler Sp. z o.o.  (oraz autoryzowani dealerzy), 
która jest wyłącznym importerem maszyn JCB na rynek Polski i posiada serwis stacjonarny wraz z magazynem 
części w każdym z punktów serwisowych.



SPECYFFIKACJA

Ładowarki teleskopowe 525-60 BASIC oraz AGRI

WYMIARY STATYCZNE OSIĄGI PODNOSZENIA

E

F

G

H

D

B

C

A

J K

60˚

40˚

20˚

3

4

5

6

7

0m

0.5m

1m

1.5m

2m

67˚ 2.3m

1500 kg

2000 kg

1750 kg

1750 kg

2000 kg

2500 kg

30˚

50˚

G

0 m1

0.5m

10˚

0˚

-2.5˚

2345

800 kg

-1

0

1

2

1250 kg

Udźwig maksymalny kg 2500

Udźwig na pełna wysokość kg 1750

Udźwig przy pełnym zasięgu kg 800

Wysokość podnoszenia m 6

Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia m -0.15

Maksymalny zasięg do przodu (do przodu nośnika osprzętu) m 3.5

Zasięg z ładunkiem 1.2 t m 2.64

Spełnia wymagania testu stabilności EN 1459 Aneks B

A Wysokość całkowita * m 1.89

B Szerokość całkowita (do zewnętrznych krawędzi opon)* m 1.84

C Szerokośćwewnątrz kabiny m 0.88

D Rozstaw kół przednich m 1.53

E Rozstaw osi m 2.39

F Długość całkowita do przednich kół m 3.38

G Długość całkowita do przedniego nośnika osprzętu m 4

H Prześwit do ziemi m 0.23

J Odległość środka przedniego koła do nośnika osprzętu m 1.02

K Odległość środka tylnego koła do tylnej płaszczyzny m 0.6

Promień zewnętrzny skrętu (na krawędzi opon) m 3.7

Kąt odchylenia wstecz nośnika osprzętu stopnie 11

Kąt wysypu nośnika osprzętu stopnie 114

Ciężar kg 5490

Opony przemysłowe 12 x 16.5 (305x16.5)

BASIC

BASIC

Zasięg z ładunkiem 1.2 t m 2.64

Udźwig maksymalny kg 2500

Udźwig na pełna wysokość kg 1750

Udźwig przy pełnym zasięgu kg 800

Wysokość podnoszenia m 6

Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia m -0.25

Maksymalny zasięg do przodu (do przodu nośnika osprzętu) m 3

Zasięg z ładunkiem 1.2 t m 2.58

AGRI

AGRIA Wysokość całkowita * m 1.97

B Szerokość całkowita (do zewnętrznych krawędzi opon)* m 1.89

9C Szerokośćwewnątrz kabiny m 0.88

D Rozstaw kół przednich m 1.53

E Rozstaw osi m 2.39

F Długość całkowita do przednich kół m 3.38

G Długość całkowita do przedniego nośnika osprzętu m 4

H Prześwit do ziemi m 0.23

J Odległość środka przedniego koła do nośnika osprzętu m 1.02

K Odległość środka tylnego koła do tylnej płaszczyzny m 0.6

Promień zewnętrzny skrętu (na krawędzi opon) m 3.7

Kąt odchylenia wstecz nośnika osprzętu stopnie 11

Kąt wysypu nośnika osprzętu stopnie 114

Ciężar kg 5490

Opony rolnicze / przemysłowe 12.5 x18 (340/80R18)



LO A D A L L 525-60 HI VIZ Specyfikacja

Silnik

Najnowsza technologia Tier 4 Final i nowoczesny projekt zapewniają niskie zużycie paliwa obniżony poziom

hałasu, duży moment i moc wyjściową, całkowitą niezawodność i minimalne potrzeby konserwacyjne.

Dwustopniowy suchy filtr powietrza z wkładem głównym i bezpieczeństwa. Zależność terytorialna

Producent JCB DIESEL BY KOHLER

Pojemność skokowa litry 2.5

Ilość cylindrów 4

Średnica tulei cylindra mm 88

Skok mm 102

Pobór powietrza Turbodoładowanie z chłodzeniem

Moc znamionowa

Moc przy 2200 obr/min kW (KM) 55 (74)

Moment znamionowy

Moment przy 1500 obr/min Nm 300

Osie

Przednia i tylna oś napędowa. Osie napędowe / kierowane z reduktorem planetarnym z mechanizmami różnicowymi z proporcjonalnym

podziałem momentu

Hamulce

Hamulce główne hydrauliczne z samoregulacją, w przedniej osi w kąpieli olejowej wielotarczowe

Hamulec parkingowy hamulec ręczny SAHR z samoregulacją, w kąpieli olejowej, wielotarczowy, montowany w przedniej

osi, włączany przyciskiem w kabinie.

Objętości cieczy roboczych

System hydrauliczny litry 65

Zbiornik paliwa litry 75

Wysięgnik i nośnik osprzętuMoment przy 1500 obr/min Nm 300

Hydraulika

Dwustopniowa pompa zębata z siatkowym filtrem ssania i filtrem. Jeden dodatkowy obwód roboczy na końcu

wysięgnika montowany standardowo

Ciśnienie systemu operacyjnego bar 235  

Wydajność przy ciśnieniu systemowym przy 2200 obr/min l/min BASIC zębata 80 / 

AGRI  tłoczkowa 90

Czasy cykli hydraulicznych Sekundy 

Podnoszenie wysięgnika 7.6 / 5.7

Opuszczanie wysięgnika 5.3 / 5.5

Wysuwanie 7.5 / 5.5

Wycofanie 3.7 / 3.3

Wysypanie łyżki 1.9 / 1.9

Nabieranie łyżki 2.9 / 2.2

Przeniesienie napędu

Pompa o zmiennej wydajności w zamkniętej pętli sterowania z bezstopniowym napędem hydrostatycznym.

Wysięgnik i nośnik osprzętu

Wysięgnik jest wykonany z stali o najwyższej wytrzymałości. Niskie wymagania konserwacyjne, twarde wkładki eksploatacyjne.

Szybkosprzęgi: JCB Q-fit, kompaktowy nośnik osprzętu JCB, „Skid –Steer”.

Układ kierowniczy

Hydrostatyczny układ kierowniczy ze wspomaganiem z wspomaganymi drążkami poprzecznymi na obu osiach

Trzy opcje kierowania: kierowane przednie koła, kierowane wszystkie koła i kierowanie „krab”, wybierane z kabiny dźwignią.

Opcja: przełącznik w kabinie z funkcją „Auto Align”.

Kabina

Cicha, bezpieczna i komfortowa kabina odpowiada wymaganiom ROPS ISO 347I oraz FOPS ISO 3449. Wszystkie szyby

przyciemniane, z warstwową szybą dachową. Pręty dachowe, wycieraczki szyby przedniej i tylnej oraz nagrzewnica / odmgławiacz szyb.

Tylne okno otwierane z wycieraczką / spryskiwaczem. Audiowizualny system ostrzegawczy temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju

silnikowego, filtra powietrza, ładowania akumulatora, temperatury i ciśnienia oleju skrzyni biegów, obecności wody w paliwie, licznik godzin,

prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury silnika, zegar i wskaźnik pochylenia. Siedzenie z regulacją zawieszenia, przechylna

kolumna kierownicza, hamulec parkingowy, w podłodze pedał gazu i hamulca.

Sterowanie hydrauliką:

Jednodźwigniowy joystick do serwosterowania, z ustawianiem kierunku jazdy (przód / neutralne / wstecz), z progresywnymPompa o zmiennej wydajności w zamkniętej pętli sterowania z bezstopniowym napędem hydrostatycznym.

Składa się z silnika hydraulicznego i jednostki sterowania. Stały napęd na 4 koła. Prędkości jazdy: 25

km/godz, 20 km/godz (TUV).

P Do przodu Wstecz

Niski zakres km/godz 8 8

Wysoki zakres km/godz BASIC 25 / AGRI  30 BASIC 25 / AGRI  30

Układ elektryczny

Napięcie systemu V 12

Wydajność alternatora Ah BASIC 80 / AGRI  100

Pojemność akumulatora Ah 120

Pełne oświetlenie drogowe. Światło cofania. Światła awaryjne. Alarm cofania

Jednodźwigniowy joystick do serwosterowania, z ustawianiem kierunku jazdy (przód / neutralne / wstecz), z progresywnym

wysuwem / cofaniem i wbudowanym urządzeniem sterowania stałym przepływem obwodu dodatkowego.

Wskaźnik momentu obciążenia:

Automatyczny audiowizualny wskaźnik momentu obciążenia, system ostrzegawczy otrzymujący sygnał z czujnika

obciążenia na tylnej osi. Ten system ustawicznie monitoruje stabilność maszyny do przodu i cały czas zapewnia operatorowi

kontrolę

Opcje

Opcje: Zadaszenie, przednie i tylne światła robocze, obrotowa lampa ostrzegawcza, gaśnica, osłona przedniej szyby,

klimatyzacja, 2 dodatkowe obwody robocze wysięgnika, żaluzja przeciwsłoneczna, zestaw radiowy, hydrauliczne blokowanie

nośnika osprzętu, mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem w przedniej osi, siedzenie zawieszone pneumatycznie,

wycieraczka / spryskiwacz przedniej szyby z dwoma prędkościami i pracą przerywaną.

Osprzęt: Zwróć się do dealera po szczegóły odnośnie ogólnego zakresu

*Adaptacyjna kontrola obciążenia dla krajów WE zgodna z ENI 5000.



JEDNA FIRMA, PONAD 300 MASZYN

INTERHANDLER SP. O.O. UL. WAPIENNA 6, 87-100 TORUŃ
NOWY SĄCZ
ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

-Punkt obsługi klienta

Tel. 669 101 943

OLSZTYN
ul. Jagiellończyka 38A, 10-062 Olsztyn

tel. 89 521 86 05

POZNAN
ul. Zbożowa 6, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 815 74 70

RZESZÓW
Rudna Mała 52, 36-060 Głogów Młp.

tel. 17 859 13 50

SZCZECIN
ul. Szczecińska 30C, 73-108 Kobylanka

tel. 91 561 04 91

INTERHANDLER SP. O.O. UL. WAPIENNA 6, 87-100 TORUŃ

BIAŁYSTOK
Porosły 86, 16-070 Choroszcz

tel. 58 662 76 55

BRZEG
ul. Sikorskiego 8, 49-300 Brzeg

tel. 77 416 26 36

GDANSK
ul. M. Rataja 2, Rusocin, 83-031 Łęgowo

tel. 58 692 03 23

KATOWICE
ul. Wiosenna 31, 41-250 Czeladź

tel. 32 388 49 40

KRAKÓW
ul. Zakopiańska 307, 30-435 Kraków

tel. 12 288 15 10

LUBLIN
ul. Dbówka 41, 20-823 Lublin

tel. 81 742 84 32

WARSZAWA
ul. Prosta 2, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 44 12

ŁÓDZ
ul. Brzezińska 88, 92-118 Łódź

tel. 42 650 85 60

WROCŁAW
ul. Wrocławska 6f, 55-095 Długołęka,

tel. 71 390 16 33


