
 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO | מחפרון אופני
הספק ברוטו: KW 55 )74 כייס( עד KW 81 )109 כייס(     עומק חפירה מרבי: 6.51 מי     משקל: 7702 − 8880 קייג

מפרט



מימדים סטטיים 

3CX ECO3CX PLUS3CX PRO4CX PLUS4CX PRO5CX PROממדים במי

A 5.625.915.915.91 5.62 5.62אורך

B2.172.172.172.222.222.22מרחק בן סרנים

C1.361.361.361.361.361.36רוחק ממרכז הצידוד למרכז הסרן האחורי

D 0.370.370.370.330.340.34מרווח רגלי המייצב לקרקע

E 0.520.520.520.480.500.50מרווח מהבום לקרקע

F1.941.941.941.861.881.88גובה מרכז גלגל ההגה

G3.033.033.032.983.033.03גובה גג תא המפעיל

H3.613.613.613.483.623.97גובה כולל

J2.242.362.362.36*2.242.35*2.242.35*2.35רוחב מסגרת אחורית

K2.232.332.332.33*2.232.35*2.232.35*2.35רוחב כף קדמית

K 2.442.44-------רוחב כף קדמית אופציונלי

* אופציה צרה
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זוויות גישה 

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PRO, 5CX PROדגם המכונה

L66°74°מעלותזווית גישה

M 120°118°מעלותזווית גחון

N20°19°מעלותזווית נטישה

L
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3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני  מפרט



מנוע

3CX ECOדגם
*3CX PLUS 
4CX PLUS* 

3CX PLUS
3CX PRO

4CX PRO
5CX PRO

Stage VStage VStage VStage Vמנוע

JCBJCBJCBJCBיצרן

עם מגדש טורבו יניקת אוויר
ומצנן ביניים

עם מגדש טורבו 
ומצנן ביניים

עם מגדש טורבו 
ומצנן ביניים

עם מגדש טורבו 
ומצנן ביניים

3.04.84.84.8ליטרנפח

4 444מספר צילינדרים

92106106106מיימקדח

112112112112מייממהלך

rpm2200220022002200סל"ד מנוע

דירוגי הספק 

)SAE J1995 ברוטו לפי(  ISO 14396 מדורג לפיkW 55728181

מומנט פיתול מרבי

Nm440450516516סלייד במומנט פיתול מרבי

rpm1200145014501450סלייד במומנט פיתול מרבי

* דגם שאינו זמין בכל האזורים

מערכת החשמל ולוח המכשירים

שמע וטלפון, בקרות, טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע, מפלס הדלק, שעות  צג צבעוני בגודל  7 אינץי
עבודה, קבצי עזרה, התראות שירות, שעון

מד מהירות, התרעות אזהרה, שמן מנוע, מים בדלק, טמפרטורת שמן ולחץ צג קדמי
תמסורת, בלם חניה , מסנן אוויר, אלטרנטור

CCA 1000  )120 אמפר(מצבר

שליטה הן מקדימה והן מאחורהצופר

105 אמפר )KW 55( 170 אמפר )KW / 81 KW 72( אלטרנטור

4 מתכוונניםפנסי עבודה קדמיים

4 מתכוונניםפנסי עבודה אחוריים

מערכת התמסורת

3CX ECO 55  KW3CX PLUS  72  KW3CX PLUS 81  KW3CX PRO 81  KW4CX PLUS 72  KWדגם
,4CX PRO 
5CX PRO

JCBJCBJCBJCBJCBJCBJCBJCBJCBיצרן

הופכת כיוון סינכרונית סוג
)סינכרו-שאטל(

חצי-אוטומטית 
)פאוורשיפט( 

הופכת כיוון סינכרונית 
)סינכרו-שאטל(

חצי-אוטומטית 
)פאוורשיפט( 

חצי-אוטומטית 
)פאוורשיפט( 

העברת הילוכים 
אוטומטית**

הופכת כיוון סינכרונית 
)סינכרו-שאטל(

חצי-אוטומטית 
תמי אוטי)פאוורשיפט( 

חצי-אוטומטית ידניבחירת הילוך
חצי-אוטומטית ידני)פאוורשיפט( 

)פאוורשיפט( 
חצי-אוטומטית 

)פאוורשיפט( 
חצי-אוטומטית 

חצי-אוטומטית ידני)פאוורשיפט( 
)פאוורשיפט( 

חצי-אוטומטית 
)פאוורשיפט( 

TorqueLock מערכתN/AN/AN/AסטנדרטסטנדרטסטנדרטN/Aסטנדרטסטנדרט

5.85.05.85.45.44.95.14.94.9קמיישהילוך 1

9.49.39.410.010.08.98.38.68.9קמיישהילוך 2

20.221.520.222.522.512.617.719.812.6קמיישהילוך 3

41.838.141.841.841.818.236.736.718.2קמיישהילוך 4

33--33-----קמיישהילוך 5

42--47-----קמיישהילוך 6

.480/80-R26  מהירות סיבובי מנוע ב-2200 סלייד עם צמיגים קדמיים 400/70-20 וצמיגים אחוריים **

משקלים תפעוליים

3CX ECO3CX PLUS3CX PRO4CX PLUS4CX PRO5CX PROדגם המכונה

8178-9034--7887קייגבום משני רגיל

832086008600935093509500קייגזרוע מתארכת

משקל תפעולי לתקן ISO 6016 כולל מכונה עם כף נפתחת1, כף מחפר בגודל 600 מיימ ומכל דלק מלא ומפעיל. המשקל בפועל ישתנה בהתאם לאפשרויות המכונה.

מערכת התמיכה במנוע

דיזלסוג הדלק

מסנן דלק מתחלף / מפריד מים ופרה פילטרמסנן דלק

כפול, קרב סינון יבש, עם מסנן קדם פנימי ליניקת אוויר בעל ניקוי עצמימסנן אוויר

מסנן שמן מתחלףמסנן השמן ופעולות סיכה

מפרט לאקלים חם, מניפת יניקה 1.0 בר תחת לחץ. מיכל עודפים תחת לחץ עם צינור מילוי מובנהמערכת הקירור

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט



סרן קדמי

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROדגם

סוג
הינע היגוי של JCB עם
יחס מומנט שווה 

הינע סיבובי גלגל פלנטרי עם יחס מומנט 
JCB שווה של

אופציה-החלקה מוגבלת

קייגקייגדירוגי סרנים

1650025000דירוג עומס סטטי
830012500דירוג עומס דינמי

16°16°זווית תנודה

סרן אחורי

ה 3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO5CX PRO ,4CX PRO ,4CX PLUSדגם
 מפחת גלגל פלנטרי עם יחס סוג

JCB מומנט שווה של
 מפחת סיבובים גלגל פלנטרי עם יחס 

JCB מומנט שווה של

אופציהאופציההחלקה מוגבלת

קייגקייגדירוגי סרנים

2500025000דירוג עומס סטטי
1250012500דירוג עומס דינמי

היגוי

דגם
 3CX ECO, 3CX PLUS,

3CX PRO
4CX PLUS4CX PRO, 5CX PRO

הינע היגויהינע היגויהינע היגויסרנים

23⁄423⁄423⁄4סיבובי הגה מנעילה לנעילה

mmm

8.19.359.1קוטר סיבוב 
10.411.1510.7קוטר סיבוב כולל כף קדמית

6.98.08.0קוטר סיבוב עם עזרת הבלמים
9.59.59.5קוטר סיבוב כולל כף קדמית

)תלוי במידת הצמיגים, תנאי הקרקע וכדי(

קיבולות מילוי בטיפולים

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROדגם

18.518.5לימערכת הקירור
150150לימכל דלק

1515לישמן מנוע כולל מסנן
1616ליממסרה כולל מסנן

1616ליהסרן האחורי
1616ליסרן להנעה קדמית

117117ליהמערכת ההידראולית כולל מכל

מערכת הידראולית

165ליטר/דקהספיקת משאבת הבוכנות ב- 2200 סלייד
251ברלחץ מערכת מקסימאלי

140ליטר/דקהספיקת יציאות הידראוליות בכף קדמית
SRS מערכת נסיעה חלקה - תקן

אבזרים אופציונליים

צמיגים - מותג צמיגים Michelin/Sitemaster עם מגוון עקבות לשימושי אחיזה/תעשייה במבנה מרובד )crossply( / רדיאלי.

הידראוליקה - צנרת פטיש הידראולי, צנרת דו-כיוונית, מעגל כלי יעודי מוחזק ביד, גלגלת צינור גמיש באורך 9 מי, ערכות הרמה למחפר 
.EN474- ולמכונות שאינן מדגם EN474 לדגם

תכונות המכונה - JCB Power Slide, מחממי סליל המנוע, ערכות סימון שחור וצהוב.

הגנה על המכונה והאתר - מגני מכל הדלק, רפידות כביש של המייצב, מסנן כושר סיכה, שמן ביולוגי ופילטרים לדלק מזוהם.

כלים ייעודיים - כפות מחפר תקני )300 מיימ עד 900 מיימ(, כף מחפר בפרופיל עמוק )300 מיימ עד 940 מיימ(, כפות חפירת תעלות
)1542 מיימ עד 1828.8 מיימ(, מעמיס קדמי רב-תכליתי 6 ב-1 )1 מ³ עד 1.3³(, ריתום מהיר קדמי ידני / הידראולי, אחורי ידני / הידראולי

ריתום מהיר, מעגל לכלי עבודה הידראולים מוחזקים ביד.

בטיחות ואבטחה - צופר נסיעה לאחור.

תצורת תא המפעיל

שונותמושב ונוחות

מראות חיצוניותמושב בעל מתלה מכני

מראה אחורית פנימיתמושב בעל מתלה אוויר )סטנדרט בסרוו(

מחמם שמשה קדמיתמשענת ראש במושב

10 פנסי עבודה מ-LEDמשענת זרוע

צופר נסיעה לאחורחגורת בטיחות

מהבהבי גג מ-LEDמחמם 

)3CX PRO, 4CX PRO, 5CX PRO( מיזוג אווירידיות הבקרה

)3CX ECO, 3CX PLUS, 4CX PLUS( מיזוג אווירבדגם סרוו בלבד ISO/SAE מחליף

אבטחהדלתות וחלונות

מגן נגד השחתה במזיד ללוח המכשיריםזכוכית כהה 

מטפה כיבוימגב שמשה קדמית

משבת )סטנדרט בבריטניה ובדגמי  3CX PLUS, 4CXמגב שמשה אחורי
 )PLUS



מערכת Livelink )ספציפי לאזור(חלון אחורי נפתח ביחידה אחת

מגני פנסים אחורייםמחזיקי דלת בפתיחה קלה

מגן הפגוש הקדמיעמוד ההגה

שיכוך קצה הזרוע הראשיתעמוד הגה עם הטיה 

אחסוןידית גלגל ההגה

אחסון צד ואחסון בגג )ניתנים לנעילה(עמוד הגה טלסקופי

רדיוידיות תפיסה צהובות בתא המפעיל

)SD  ,AUX  USB  ,Bluetooth( ורמקולים, מערכת דיבורית תאורה פנימית אוטומטית בתא המפעיל
משולבת



  סטנדרט      אופציה

רמות רעש ורעידות

)A(  פנימי דציבל)81kW מנוע( -  )A(  75 דציבל    )55(  - )A( 74 דציבל

)A  (  102חיצוני דציבל
רעידות זרוע 2.5 מי/שני² - רעידות כל הגוף 0.5 מי/שני²רטט

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט

היגוי

דגם
 3CX ECO, 3CX PLUS,

3CX PRO
4CX PLUS4CX PRO, 5CX PRO

2WS���
AWS-� �

�--היגוי סרטני



3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS 4CX PRO, 5CX PROדגם

כף נפתחתכף נפתחתכף נפתחתכך רגילה

Mגובה שפיכהm2.742.722.642.69
Nגובה לכף מפולסתm3.233.203.133.18
Oגובה פין ציר המעמיסm3.453.453.413.46
Pטווח גישה קדמי של הפיןm0.360.360.470.41

Q טווח גישה בגובה הקרקע )לוח
m1.421.371.501.39חרטום אופקי(

Rטווח גישה מרבי בגובה מלאm1.201.151.221.17
Sטווח גישה בגובה מלא ללא כל מטעןm0.830.780.820.76
Tעומק חפירהm0.070.100.230.18
U45°45°45°45°מעלותזוית חדירה בגובה הקרקע
V43°43°44°45°מעלותזווית שפיכה

m-0.950.950.95רוחב הכף הנפתחת

מידות היעה

ביצועי המעמיס

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO3CX PRO4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROדגם

כף נפתחתכף נפתחתכף נפתחתכך רגילה

KGF6170653165316590כוח הכרייה של יעה המעמיס
KGF4942473262035730כוח הכרייה  של זרועות המעמיס

KGF3479322932294378קיבולת תפעולית נקובה 7 רגל 4 אינץ'*
–KGF343931693169קיבולת תפעולית נקובה 7 רגל 8 אינץ'*

––––קייגקיבולת תפעולית נקובה

294029402945–קגייככוח סגירה של הכף הנפתחת

ISO 14397: 2007 קיבולת תפעולית נקובה כפי שנקבעה לפי*
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3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט



כלים ייעודיים למעמיס – בריתום ישיר

SAE קיבולת לפי

G.P.  6 × 1 יעה

קיבולת כף מחוקה נקובה )מייק(רוחב במיימ )רגל-אינץי(
קיבולת כף מחוקה נקובה )מייק()ליטר(

)ליטר(

)7-4( 22351.00.831.00.76
)7-8( 23501.10.911.21.02

4CX PLUS )7-8( 23501.31.191.21.02
4CX PRO, 5CX PRO )8-0( 2440--1.31.19

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS4CX PRO5CX PROדגם

 מזלגות בהתקנה  
על כף נפתחת

מזלגות בריתום מהיר 
ריתום מהיר

 מזלגות בהתקנה 
על כף נפתחת

מזלגות בריתום מהיר
 מזלגות בהתקנה 

עך כף נפתחת
מזלגות בריתום מהירמזלגות על כף נפתחתמזלגות בריתום מהיר

Wאורך שיני המזלגותm1.11.11.11.11.11.11.11.1
m0.080.080.080.080.080.080.080.08רוחב שיני המזלגות

Xאורך מזלגותm2.662.032.782.182.682.132.682.13

Yטווח גישה של המזלגות בגובה מלא m2.251.722.381.812.301.762.301.76

Zגובה הרמה מרבי של המזלגותm2.923.272.853.232.903.282.903.28
m0.20.20.20.20.20.20.20.2רווח מזערי בין המזלגות
m2.171.032.171.032.171.032.171.03רווח מרבי בין המזלגות

עומס עבודה בטוח )SWL( במרכזי עומסים 
10002000100020001000200010002000קייגשל 500 מיימ

W

X

Y

Z

ביצועי זרוע קדמית עם מזלג

W

X

Y

Z

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט



3CX ECOדגם
3CX ECO, 3CX PLUS

3CX PRO
4CX PLUS4CX PRO5CX PRO

זרוע מאריךזרוע מאריךזרוע רגילהזרוע מאריךזרוע רגילהזרוע מאריךזרוע רגילה

ASAE עומק חפירה מרבי לפיm
5.536.14–5.58–5.46–שלופה
4.244.244.374.374.324.324.98מכונסת

SAE תחתית שטוחה 2 רגל לפיm
5.506.11–5.55–5.43–שלופה

4.214.214.344.344.294.294.93מכונסת

mעומק חפירה מרבי עם כף עמוקה
5.886.51–5.93–5.97–שלופה
4.754.754.724.724.674.675.35מכונסת

Bטווח גישה – מגובה הקרקע למרכז הגלגל האחוריm
7.888.44–7.88–7.87–שלופה
6.726.726.746.746.746.747.35מכונסת

Cטווח גישה – מגובה הקרקע למרכז הצידודm
6.547.10–6.54–6.52–שלופה
5.375.375.405.405.405.406.01מכונסת

Dטווח גישה – מגובה מלא למרכז הצידודm
3.754.47–3.75–3.66–שלופה
2.742.742.822.822.822.823.43מכונסת

Eטווח גישה צדית – לקו האמצע של המכונהm
7.167.71–7.09–7.09–שלופה
5.945.945.945.946.026.026.69מכונסת

FSAE גובה תפעולי לפיm
6.266.52–6.20–6.35–שלופה
5.535.535.395.395.455.455.89מכונסת

Gגובה שפיכה מירביm
4.735.03–4.67–4.72–שלופה
3.843.843.783.783.843.844.06מכונסת

SAE גובה שפיכה מירבי לפיm
4.284.55–4.22–4.32–שלופה
3.43.43.333.333.393.393.58מכונסת

H מרחק תנועה של השולחן האחוריm1.161.161.051.051.161.161.16

–––––m1.051.05שלדה צרה אופציונלית
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3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט



ביצועי המחפרון

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO3CX PRO4CX PLUS4CX PLUS, 4CX PRO5CX PROדגם

מאריך זרועמאריך זרוע זרוע משנית תקניתמאריך זרוע מאריך זרוע זרוע משנית תקנית

KGFכוח הקריעה של הכף
543153855385543153855387מהיר'
632462286228632462286230הספק

KGFכוח הקריעה של הזרוע המשנית 
27292675–2255/ 2729*2255–שלופה
3225389339033722/ 3903*32173225מכונסת

 כושר ההרמה בקצה הזרוע השנייה 
קייגבטווח מלא 

10821199–719/ 1082*719–שלופה
1451204618851556/ 1885*15841451מכונסת

* מחפר לעומס כבד 

כלים ייעודיים למחפרון – כף רגילה

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROדגם

משקל )עם שיניים(קיבולת לפי SAEרוחב*

שינייםקייגנקובה )מייק(נקובה )מייק(מיימ

2290.040.03950

† 3050.060.051023

† 3560.0750.061053

† 4000.090.071093

† 4570.120.091163

† 6100.170.131404

† 8000.240.171625

† 9500.300.211985

* כולל סכיני צד. לרוחב לא כולל סכיני צד יש להפחית 25 מיימ.
† זמינה עם פסי שחיקה נוספים כדי להקנות עוד חוזק וקשיחות.

כלים ייעודיים למחפרון – רגילה

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS, 4CX PRO,5CX PROדגם

משקל )עם שיניים(קיבולת לפי SAEמשקל )עם שיניים(קיבולת לפי SAEרוחב*

שינייםקייגמחוקה מייקנקוב מייקשינייםקייגמחוקה מייקנקוב מייקמיימ

3050.090.0710230.090.071023

3560.110.0911730.110.091171

4570.160.1312230.160.131223

6100.230.1814240.230.181424

8000.300.2416350.300.241635

950† 0.380.301835 0.380.301835

1100† 0.480.342036 0.480.342036

* כולל סכיני צד. לרוחב לא כולל סכיני צד יש להפחית 25 מיימ )1 אינץ'(. 
† קיבולת ביארד מע'

כפות לניקוי תעלות

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PROדגם

משקל קיבולת לפי SAEמשקל קיבולת לפי SAEרוחב*

קייגמחוקה מייקנקוב מייקקייגמחוקה מייקנקובה )מייק(מיימ

15250.220.1551500.220.16150

18300.260.1861720.260.19172

כפות לחפירת תעלות – 3CX ו-4CX כל הדגמים

קיבולת לפי SAEרוחב*

שינייםזווית במעלותמחוקה מייקנקוב מייקמיימ

1676–3810.070.06302

1067–3050.120.10602

3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפרון אופני מפרט



3CX ECO, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO מחפר מעמיס
 הספק ברוטו: KW 55 )74 כייס( עד KW 81 )109 כייס( 

עומק חפירה מרבי: 6.51 מי   משקל: 7702 − 8880 קייג
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