
LOADALL | STAVEBNÍ ŘADA

CELKOVÝ VÝKON
55 kW – 81 kW

NOSNOST 
3 100 kg – 4 100 kg

VÝŠKA ZDVIHU 
7 m – 20 m



BEZKONKURENČNÍ PRODUKTIVITA.
Stroje JCB Loadall jsou konstruovány tak, aby  
co nejefektivněji využily váš čas a peníze. Nabízí 
bezkonkurenční výkon, všestrannost a výhled.

OPTIMÁLNÍ VÝKON
Prvotřídní hydraulika JCB 
zajišťuje to nejúčinnější  
možné zvedání a nakládání,  
což zkracuje doby cyklů. 



BEZKONKURENČNÍ SÍLA.
Naše stroje jsou vyráběny s využitím komponent špičkové 
kvality a inovativních výrobních procesů, díky čemuž disponují 
jedinečnou odolností. To zajišťuje maximální životnost. 

OPTIMÁLNÍ ODOLNOST
Díky přísnému testování 
a kontrolním programům 
nabízí manipulátory 
JCB Loadall bezkonkurenční 
výkon při jakékoli práci.



OPTIMÁLNÍ VÝHLED 
Nízký profil výložníku a otočný 
bod v kombinaci s bočními 
a zpětnými zrcátky zajišťují 
výhled do všech stran.

BEZKONKURENČNÍ BEZPEČNOST.
Manipulátory JCB Loadall jsou vybaveny komplexními 
bezpečnostními funkcemi a je konstruována tak, aby 
chránila obsluhu, kolemjdoucí i samotný stroj.



BEZKONKURENČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ.
Naše stroje jsou konstruovány tak, aby vám poskytly 
maximální návratnost investic; s vynikající spotřebou 
paliva, bezkonkurenční hodnotou při opětovném prodeji 
a nízkými provozními náklady.

OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST
Náš nejnovější motor 
s výkonem 55 kW (74 k) 
dosahuje úrovně emisí 
v souladu s normou 
Stage DEFV bez nutnosti 
vstřikování kapaliny DEF.



OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP
Všechny potřebné denní 
kontroly, mazání a opravitelné 
komponenty jsou snadno 
přístupné z úrovně země.

BEZKONKURENČNÍ PROVOZUSCHOPNOST.
Manipulátory JCB Loadall mají dlouhé servisní intervaly 
s rychlou a snadnou údržbou.



TECHNICKÉ ÚDAJE.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ.
•  Patentovaný ukazatel zatěžovacího 

momentu
•  Systém LiveLink s ovládáním 

imobilizéru
• 3 režimy řízení
•  Nový motor JCB DieselMAX v souladu 

s normou Stage V 

•  4stupňová převodovka s posilovačem
•   Možnost platformy Man, v souladu 

s normou EN280 (540V140, 540V180)
• Kompletní balíčky kamer
•  Možnost jednopákového ovládacího 

joysticku

MODELOVÁ ŘADA
531‑70/541‑70/535‑95/533‑105/535‑125 HIVIZ/ 
540‑140 HIVIZ/540‑170/540‑180 HIVIZ/540‑200

Výška zdvihu 7 m – 20 m

Nosnost při zvedání 3 100 kg – 4 100 kg

Výkon motoru 55 kW (74 k) – 81 kW (109 k)

Rychlost 29 km/h – 33 km/h

Hydraulická soustava Zubové čerpadlo

Kapacita palivové nádrže 146 l
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POŽÁDAT  
O CENOVOU NABÍDKU

www.jcb.com

BEZKONKURENČNÍ VÝKON

https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=ae157d5d-a7a0-40e1-94cd-42025a10c079&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb/products/telescopic-handlers

