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MAKS.
PRĘDKOŚĆ

MAKSYMALNA
MOC

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

50 km/h

175 KM / 129 kW

690 Nm

Tworząc NOWĄ JCB AGRIPRO,
wykorzystaliśmy naszą wiodącą na rynku
ładowarkę teleskopową i zwiększyliśmy moc,
moment obrotowy, prędkość, przepływ oraz
siłę hamowania. Dzięki temu osiągnęliśmy nowe,
wcześniej niespotykane poziomy wydajności,
które doskonale uzupełniają bijące rekordy na
świecie poziomy komfortu, siły, wytrzymałości
i niezawodności.
Nazywamy to JCB PROFORMANCE.

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
Nowa przekładnia DualTech Variable Transmission
zapewnia wysoką prędkość zarówno jazdy jak
i podczas holowania do 50 km/h.

WYKONAJ PRACĘ SZYBCIEJ
Prędkość pracy hydrostatycznej
zostaje zwiększona do
22 km/h, zwiększa się również
przyspieszenie zarówno podczas
jazdy po placu jak i w terenie.

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ
Nasza najmocniejsza i najwydajniejsza ładowarka
teleskopowa w historii, zapewnia 22% wzrostu
dynamicznej siły pociągowej przy prędkości roboczej
i 25% wzrostu wydajności na drogach.

WIĘKSZA
WSZECHSTRONNOŚĆ
Nowa pompa tłoczkowa
o zmiennej wydajności
do 160 l/min – zapewnia
14% więcej przepływu co
przekłada się na ulepszoną
wielofunkcyjność hydrauliczną.

WIĘKSZA MOC
Nasz nowy silnik JCB DIESELMAX, spełniający
wymagania Stage V, o mocy 173 KM (129 kW)
i pojemności 4,8 litra, zapewnia moment obrotowy
na poziomie 690 Nm przy jedynie 1500 obr./min
i dostarcza więcej mocy niż kiedykolwiek.

DODATKOWA MOC HYDRAULIKI
Zmaksymalizuj wydajność dzięki
zwiększonemu udźwigowi
w obszarze roboczym, zarówno
w zakresie zasięgu jak i wysokości.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
Nasze przekładnie DualTech Variable mają w połowie
hydrostatyczny i w połowie bezpośredni napęd
mechaniczny, co zwiększa wydajność jazdy po
drogach, zdolność holowania i osiągi przy dużych
prędkościach.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
PALIWOWA
Nasz system Smart Hydraulics
regeneruje olej w siłownikach,
co oznacza mniejsze obroty
silnika i większą oszczędność
paliwa.

WIĘKSZY KOMFORT
Nasz częściowo skórzany, podgrzewany i wentylowany
fotel z zawieszeniem pneumatycznym, elektrycznie
regulowanym podparciem lędźwi i zamontowanym
podłokietnikiem, uzupełnia przestronne stanowisko
operatora.

MAKSYMALNA STABILNOŚĆ
Większe osie, opony o szerokości
500 mm i zintegrowany system
hydrauliczny przednich i tylnych
hamulców zapewniają większą
stabilność i komfort.
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SPECYFIKACJA
MODEL

AGRIPRO

Wysokość podnoszenia

7,04 m

Udźwig

4200 kg

Maks. moc silnika

173 KM / 129 kw

Maks. prędkość

50 km/h

Udźwig na pełnej wysokości

3000 kg

Udźwig przy pełnym zasięgu

1750 kg

Wysięg w przód na maks. wysokości

0,48 m

Wysięg dla ładunku 1 t

3,71 m

MONTOWANE STANDARDOWO

STANDARDOWE PARAMETRY.
• N
 owy silnik JCB DIESELMAX
spełniający wymagania normy
Stage V
• Kabina Command Plus Pro
• Skrzynia biegów DualTech
Variable High Speed

•
•
•
•
•

Maks. prędkość 50 km/h
Przedni/tylny osprzęt hydrauliczny
Inteligentna hydraulika
11 roboczych świateł LED
Homologacja na ciągniki
europejskie T1B

„Nie ma wielu innych konkurentów, jeśli chodzi
o sprostanie wymaganiom naszej pracy i to, co łączy
w sobie ta maszyna, to idealna zestawienie.”
OLIVER WILLIAMS | PRODUCENT MLEKA, ANGLIA

JCB PROFORMANCE.
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