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משקל הפעלה
1479 – 1868ק"ג

הספק מנוע
11.7קו"ט

כוח הקריעה של הכף 
15.6/ 18 ק'-ניוטון



קשוח.
פהצינורות ההידראוליים מנותבים דרך הציר המרכזי, הזרוע הרא

שית והזרוע המשנית כדי להגן מפני נזק. בוכנת הזרוע הראשית 
המותקנת בחלקה העליון מפחית את הסיכון לנזק בעת העמסה.

עיצוב מעולה
משקולת נגדית יצוקה ברוחב מלא 

ולוחות פלדה מלאה מגנים מפני 
פגיעות, ומונעת תיקונים יקרים.



נוחות.
פבדיקות טרם התנעה קלות מאי פעם בעזרת עינית הבי

קורת החיצונית לבדיקת מפלסי השמן ההידראולי ומונה 
שעות עבודה אנלוגי שמספק תצוגה מהירה. 

נוחות בהפעלה
כל הבקרות קרובות ליד, 

עם הסעה בשתי מהירויות 
 שמפועלת באמצעות 

לחצן ידית סכין הדחפור.



זריזות.
פסיבוב מהיר של המרכב התחתון עם שיפועים קלים המא

פשרים ניקוי קל, החלפה מהירה של כלים ייעודיים והובלה 
קלה בעזרת 10 נקודות עיגון.

 התאמה לצרכים
בחר מפרט פרמיום או סטנדרטי, 

צידוד אחורי אפס או רגיל ותא 
מפעיל סגור או חופת מפעיל.



עלות.
המיני מחפרים שלנו מהדור החדש עוצבו מתוך מחשבה 

פעל הרווח שלך באמצעות עיצוב קלאסי ופשוט, עלות תחזו
קה נמוכה וביצוע תיקונים בקלות.

יעילות
 Perkins 403J-07 מנוע הדיזל

 תואם לשלב V, ללא צורך ב
מסנן חלקיקים או בתוסף 

.AdBlue אוריאה



בטיחות.
משבת הידראולי מקורי, עם אפשרות לחיבור למערכות נגד 

Livelink אופפ  גנבה, מונע הפעלות לא מורשות. מערכת
ציונלית מספקת אבטחה נוספת.

בחר בשקט נפשי
לתוספת בטיחות, מערכת הביטול 
 2GO ההידראולית הייחודית שלנו

מונעת תנועות אקראיות של 
המכונה.



16C-118Z-119C-119C-1 PCדגם

18 ק'-ניוטון15.6 ק'-ניוטוןכוח הקריעה של הכף

500 שעותמרווחי תחזוקה

3862 מ"מ 3860 מ"מ 3547 מ"מ 3860 מ"מ אורך להובלה

גובה מעל לתא )או לחופת( 
2345 מ"מ 2345 מ"מ 2340 מ"מ 2342 מ"מ המפעיל

980 מ"מ רוחב הזחלים )מכונסים(

משקל הובלה של חופת/
1769/1849 ק"ג1736/1816 ק"ג 1655 ק"ג1545/1655 ק"גתא המפעיל

מפרט.

פונקציות תקניות.
מרווחי סיכה של 500 שעות  •
לוחות מרכב מפלדה מלאה  •

משקולת נגדית אחורית יצוקה  •
זכוכית תא המפעיל שטוחה לחלוטין  •

מערכת 2GO ייחודית  •

העמוד המרכזי עם תותב מלא  •
פינים של הכף באורך 30 מ"מ  •

•    בקרות חשמליות − פרופורציונליות
ROPS/FOPS תא מפעיל תואם  •

•    מערכת Livelink אופציונלית
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https://www.jcb.com/en-gb/customer-support/livelink
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