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הספק מנוע
18.4 KW

משקל הפעלה
3,556ק"ג / 3,759ק"ג

 כוח הקריעה של הכף
32.4kN



תא מפעיל מפנק
 Bluetooth תא מפעיל מרווח, רצפה שטוחה ופנויה רדיו

עם דיבורית ושקע מדיה, תאי המפעיל של המחפרים 
שלנו מדגמי 35Z-1 ו- 36C-1 מהווים מקום עבודה נהדר.

?ZTS או CTS
בחר או צידוד אחורי רגיל 
לתוספת יציבות וחוזק, או 
אפס צידוד אחורי לכושר 

תמרון משופר.



נוחות ההפעלה
 גיאומטריה חדשה של זרוע החפירה וראות מעולה 

 מקלים על טעינת משאית הרכינה. אפשרות הטיה - 
סיבוב זמינה כדי להעניק לך גמישות מרבית.

שליטה מלאה
מעגלים חשמליים - 

פרופורציונליים מאפשרים 
לקבוע מראש עד 10 אביזרים 

נוספים, וריתום מהיר אשר 
מקל על ההחלפה.



קשוח.
 צינורות גמישים מנותבים דרך זרוע החפירה להגנה 

מרבית כנגד נזק ובלאי, וחיבורי המערכת ההידראולית 
אטומים באטם טבעת חזיתי להגנה מפני דליפות.

 עמידות לאורך זמן
שלדת פלדה מלאה מספקת 
עמידות טובה יותר מפני נזק 

באתר וקלה יותר לתיקון.



בטיחות.
מהבהב ירוק המופעל על ידי חגורת הבטיחות, אורות 'עקוב 

 2GO אחרי הביתה', מערכת עומס יתר בהרמה ומערכת
הייחודית של JCB, כולם תורמים לשיפור הבטיחות בעבודה.

שמישות
גישה לשירות ללא תחרות 

עם לוחות קלים להסרה, 
פתיחה צידית מלאה ומכסי 

מנוע אחוריים עם נקודות 
בדיקה מקובצות.



עלות אחזקה נמוכה
זמן השבתה מינימלי המתקבל בעזרת התראות 

המופיעות על המסך וחוסכות את איתור התקלה. 
ומרכב תחתון משופע קל לניקוי לסיבוב מהיר.

יעילות
צריכת דלק מהנמוכות בשוק, 

עם סיבובי סרק אוטומטיים 
הניתנים לתכנות מאפשרים 

צריכת דלק נמוכה וזיהום אויר 
מינימלי.



35Z-136C-1דגם

3,483 מ"מ 3,194 מ"מ עומק חפירה

500 שעותמרווחי תחזוקה

4,806 מ"מ 4,851 מ"מ אורך להובלה

2,482 מ"מ גובה להובלה

1,550 מ"מ 1,750 מ"מ רוחב להובלה

3,574 ק"ג3,371 ק"גמשקל בהובלה

מפרט.

פונקציות תקניות.
12 נקודות לקשירה  •

סכין דו-כיווני  •
זחלי גומי  •

•    ידיות תפיסה מחוברות בברגים
LED פנסי עבודה  •

Bluetooth רדיו    •

מרווחי סיכה של 500 שעות  •
18.4 KW  Stage V מנוע דיזל  •

•  לא דרוש טיפול במסנני 
הפלטה של המנוע

 •  מנועי זחלים עם הורדת 
הילוך אוטומטית
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קבל מידע נוסף

מחפרים קטנים 3.5 טון

מחפר Stage V 35Z-1 עם אפס צידוד אחורי ומחפר 
36C-1 עם צידוד אחורי רגיל.


