 | SERIES III AGRI LOADALlהמעמיסים הטלסקופים סדרה

מהירות מרבית

הספק מרבי

מומנט פיתול מרבי

 40קמײש

 150כײס 112 KW /

600Nm

תא המפעיל הטוב ביותר שייצרנו מעולם.
תא המפעיל החדש לחלוטין שלנו מדגם CommandPlus
מעניק למפעילים בתא המפעיל את המרחב ,רמת
הרעש והראות בכל הכיוונים הטובים בקבוצה ,בנוסף
למיקום הבקרים שמספק שליטה מלאה.

הראות הטובה בקבוצה
הראות המובילה בתעשייה עם
שמשה חדשה וקמורה המיוצרת
מיחידה אחת ללא חיבורים,
שמגדילה את הראות ב.14%-

התפוקה הטובה ביותר שלנו.
לדגמי  Agri Loadallהאחרונים שלנו ביצועי הרמה
משופרים בכל הטווח ,המספקים יעילות ותפוקה
ללא תחרות.

תמסורת מהפכנית
התמסורת המשתנה
עטורת הפרסים שלנו מסוג
 DualTechזמינה כעת בדגמי
 AGRI Superו.AGRI Xtra -

נצילות הדלק הטוב ביותר שלנו.
תכננו את טווח דגמי  Agri Loadallשל  JCBכך שיעניקו
תשואה מעולה על ההשקעה ,עם נצילות דלק
משופרת ומחיר ללא תחרות במכירה.

יעילות מרבית
כל מנועי  DieselMAXכוללים
מאורר קירור בעל מהירות
משתנה המגיבה לטמפרטורות
הסביבה ומבצעת היפוך כיוון
אוטומטי ,השומר על ניקיון
מערכת הקירור.

המבנים הטובים ביותר שלנו.
כל דגמי  Agri Loadallשלנו תוכננו ונבנו כך שיהיו
קשוחים ככל האפשר ,באמצעות רכיבים באיכות
הגבוהה ביותר בלבד ותהליכי ייצור חדשניים.

תכנון זרוע ראשית קשוחה
החוזק והעמידות המיטביים
מובטחים באמצעות חפיפה
של מעל מטר אחד בזרוע
הראשית.

תכונות הבטיחות הטובות ביותר שלנו.
דגמי  Agri Loadallשל  JCBכוללים תכונות בטיחות
רבות המסייעות להגן מפני תאונות.טכנולוגיית בטיחות
ברמה גבוהה גם היא מגדילה את השקט הנפשי.

ראות טובה יותר בכל הכיוונים
פנסי עבודה מ LED-מלפנים,
מאחור ,בזרוע הראשית ובוו
הגרירה מטיבים את הראות
בתנאים חשוכים.
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מפרט.
דגם

532-60

532-70

536-95

538-60

542-70

560-80

גובה הרמה

 6.22מ'

 7מ'

 9.49מ'

 6.23מ'

 7.01מ'

 7.9מ'

כושר ההרמה

 3200ק"ג

 3200ק"ג

 3600ק"ג

 3800ק"ג

 4200ק"ג

 6000ק"ג

הספק מנוע מרבי

 130כ"ס /
97 KW

 150כ"ס /
112 KW

 150כ"ס /
112 KW

 150כ"ס /
112 KW

 150כ"ס /
112 KW

 150כ"ס /
112 KW

מהירות מרבית

 40קמ"ש

 40קמ"ש

 40קמ"ש

 40קמ"ש

 40קמ"ש

 40קמ"ש

כושר הרמה בגובה מלא

 3200ק"ג

 2750ק"ג

 2000ק"ג

 3800ק"ג

 2750ק"ג

 3000ק"ג

כושר הרמה בטווח מלא

 1400ק"ג

 1675ק"ג

 575ק"ג

 1550ק"ג

 1675ק"ג

 1750ק"ג

טווח גישה קדימה בגובה מרבי

 0.87מ'

 0.48מ'

 2.43מ'

 0.87מ'

 0.48מ'

 0.92מ'

טווח גישה עם מטען של  1טון

 3.33מ'

 3.72מ'

 5.09מ'

 3.34מ'

 3.73מ'

 4.48מ'

פונקציות תקניות.
•
• מנוע חדש תואם JCB
•
DieselMAX Stage V
• תא מפעיל מדגם • CommandPlus
• ממסרה חצי-אוטומטית
•
(פאוורשיפט) וממסרה משתנה •
מסוג DualTech

 40קמייש בכל טווח דגמי Agri
יציאות הידראוליות קדמי  /אחורי
מערכת הידראולית חכמה
עד  11פנסי עבודה מLED-
מאושר כטרקטור.

יותר כוח .יותר מומנט .יותר DualTech

בקש הצעת מחיר
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