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siteMAsteR כלי אחד לכל העבודות.
 Stage V Sitemaster היצע המכונות החדש שלנו מסדרה

מתגאה בכמה תכונות חדשות לחלוטין ושיפורים, גם 
כאלה המוצגים לראשונה בתעשייה, כדי לעזור לך לשלוט 

באתר העבודה.

מושלם לכולם
המחפרונים הנמכרים ביותר 

בעולם עוזרים לך לשלוט 
בעבודות חפירה, העמסה ושינוע 
חומרים, עובדה שהופכת אותם 

למושלמים עבור מפעילים, 
בעלים, רשויות מקומיות וחברות 

גדולות, בכל היישומים.



siteMAsteR של נוחות.
תא המפעיל החדש Commandplus  של jCb מציע 

נוחות, מרחב ורמות רעש נמוכות ללא תחרות, בנוסף 
לשפע של תכונות מתקדמות וטכנולוגיה מתקדמת.

תכונות מתקדמות
מסך תצוגה בגודל 7 אינץ' 

מספקת למפעיל מידע עדכני 
על תקינות המכונה, בנוסף 

לבקרות על התראות, סרטוני 
הדרכה, לוחות זמני שירות, 

שמע וטלפון.



אוטומציה מלאה
 4X4 דימום מנוע אוטומטי הנעה 

אוטומטית, בחירת מושב 
אוטומטית, ידית נסיעה אוטומטית, 

מייצבים אוטומטיים, תאורה 
פנימית אוטומטית ופילוס אוטומטי 
בדגמי סרוו, הופכים את המכונות 

הללו לבחירה האוטומטית.

siteMAsteR של שליטה.
המכונות מדגמי 4CX  ,3CX ו-5CX כוללות תכונות 

אוטומטיות חדשות לחלוטין שמעלות את האוטומציה 
לרמה חדשה, והופכות את השימוש במחפרונים לקל 

אף יותר.



siteMAsteR של כוח ויעילות. 
המכונות מדגמי Sitemaster כוללות את המנועים בעלי 

הביצועים הטובים ביותר שלנו, עם מומנט עצום לביצועים 
משופרים, יעילות משופרת ועלויות אחזקה מופחתות.

עלויות מופחתות 
הנעה אוטומטית מאפשרת 

לנעול את הסל"ד בנסיעה 
בכביש. כיבוי אוטומטי 

המכבה את המנוע במצב 
של סבובי סרק שתי התכונות 

הללו מפחיתות את הבלאי 
ומצמצמות את השימוש 

בדלק. 



 eCOROAD
jCb ידועה תמיד כטובה ביותר 

בכביש. עם מערכת העברת הכוח 
חדשה לחלוטין, העברת ההילוכים 

האוטומטית החדשה של jCb בעלת 
6 מהירויות המגיעה כסטנדרט בדגם 

3CX pRO מפחיתה את זמני הנסיעה 
בשיעור של עד 25%, ומאפשרת 

נסיעה מהירה יותר בכביש.

siteMAsteR של הכביש.
מערכת TorqueLock הייחודית של jCb מגיעה כסטנדרט 

בדגמי pLUS ו-pRO. המערכת יכולה לסייע בחיסכון של 
עד 25% בדלק ו-10% בזמן הנסיעה בכביש.



eCO
דגם 3CX ECO כולל מנוע 

KW 55 בעל ביצועים גבוהים, 
המספק מומנט גבוה עם יעילות 

מרבית. מנוע זה הופך אותה 
למכונה אידיאלית לאתר.

PLUs
 pLUS 4CX-3 וCX דגמי

 - 72 KW כוללים מגוון מנועי 
KW 81 עוצמתיים המספקים 

ביצועי העמסה גבוהים 
באתר ובכביש. ממסרה חצי-
אוטומטית )פאוורשיפט( של 

 TorqueLock עם מערכת jCb
עוזרת בצמצום צריכת הדלק.

PRO
המפרט המושלם הופך את 
 pRO 4CX 5CX  ,3CX דגמי

למכונות עם ביצועים מושלמים. 
הדגם 3CX pRO כולל ממסרה 

 ECOROAD אוטומטית מסוג
המספקת ביצועי כביש יוצאי 

דופן ומפחיתה את זמני הנסיעה 
בכביש בשיעור של עד 25%. נתון 

זה הופך את דגם pRO לבחירה 
המושלמת ללקוחות שמבצעים 
נסיעות רבות בכביש בין אתרים.



מפרט.
3CX eCO3CX PLUs3CX PRO4CX PLUs4CX PRO5CX PROדגם

JCB 3.0LJCB 4.8LJCB 4.8LJCB 4.8LJCB 4.8LJCB 4.8Lמנוע

KW81 KW81 KW72 KW81 KW81 KW 55הספק

NM516 NM516 NM450 NM516 NM516 NM 440מומנט

4 הילוכים ממסרה 
ידניים

 4 הילוכים 
חצי-

אוטומטיים 
)פאוורשיפט( 
עם  מערכת 
torqueLock

eCOROAD
חצי אוטומטי 
)אוטו-שיפט( 
עם מערכת 
torqueLock

4 הילוכים 
ידניים

6 הילוכים 
חצי אוטומטי 
)אוטו-שיפט( 
עם מערכת 
torqueLock

6 הילוכים 
חצי אוטומטי 
)אוטו-שיפט( 
עם מערכת 

 torqueLock 
LsD +

זרוע אחורית
 14 רגל 
 קבוע /

מאריך זרוע
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מאריך זרוע
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14 רגל 

מאריך זרוע
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פונקציות תקניות.
רדיו bluetooth עם דיבורית  •

•  מגיני בוכנות של כף נפתחת
מגן לפגוש הקדמי  •

מגני פנסים אחוריים  •
LED-מהבהבי גג מ    •

 •  יציאה נוספת בכף קדמית 
בעלת ספיקה גבוהה

שיכוך קצה הזרוע הראשית  •
SRS אוטומטי  •

חזרה לחפירה  •
•    מסך תצוגה מ-LCD בגודל 7 אינץי

יתכן שהדגמים והמפרטים לא יהיו זמינים בכל המדינות.
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בקש הצעת מחיר

JCB siteMAsteR - צי של מכונה אחת

https://www.youtube.com/watch?v=aN2KxHl0dUQ
https://comasco.co.il/products/backhoe-loaders/3cx-stage-v/
https://www.jcb.com/en-gb/products/backhoe-loaders

