
GUMMIHJULSLÆSSER | 419S
Køreklar vægt: 10.613 kg   Motorbruttoeffekt: 136 kW (183 hk)   Tippelast ved fuld drejning: 6.695 kg   Standardskovlkapacitet: 1,6 m³



Skabt til hårdt arbejde.
1  Finite Element-analyse samt omfattende 
udholdenheds- og komponenttest sikrer uovertruffen 
konstruktionsstyrke og holdbarhed. Test med koldt 
batteri garanterer, at maskinen starter ved ned  
til -20 ˚C.

2  Frontchassiset har ekstra ribber og hjørnebeslag for 
at få maksimal styrke.

Præcisionsbearbejdning giver høje tolerancer og nøjagtig 
placering af bolte og bøsninger. 1
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VI VED, AT EN GUMMIHJULSLÆSSER 
SPILLER EN VIGTIG ROLLE PÅ GÅRDEN. 
DERFOR ER JCB 419S BYGGET MED 
HENBLIK PÅ KVALITET OG PÅLIDELIGHED. 
DE PROCESSER, VI HAR BENYTTET TIL 
UDVIKLING OG PRODUKTION, SIKRER DIN 
ARBEJDSPROCES, TIME EFTER TIME, DAG 
EFTER DAG.

EN KVALITETSPROCES.

419S GUMMIHJULSLÆSSER
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Vi benytter de nyeste fremstillingsprocesser, 
f.eks. robotbearbejdning, præcisionsteknologi 
til lakering og innovative monteringsteknikker, 
for at opnå den højeste kvalitet.
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Beskyttende hjælpeudstyr.
3  En massiv kontravægt bagpå beskytter maskinens 
bagende – inklusive baglygter og køler – mod skader.

Leddel og hersk.
4  Slangerne er sikkert fastspændt og ført gennem 
drejeleddet – langt fra alle klemmepunkter.

5  Drejeleddet er designet til at kunne tåle både lodrette 
og vandrette belastninger, og det har en kraftig hovedtap 
og en overdimensioneret bøsning samt dobbelte koniske 
rullelejer på de øverste samlinger.

419S har integrerede ståltanke med maksimal 
lækagebeskyttelse. Det er en langt bedre løsning end de 
plastictanke, som andre konkurrenter foretrækker.
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EN KVALITETSPROCES
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PRODUKTIV YDELSE. 

Drivlinjeydelse.
1  Cummins QSB 6,7-liters motor opnår maksimal 
motoreffekt (136 kW) og maksimalt moment (841 Nm) 
ved lave omdrejninger, og virkningen er meget effektiv.

En turbolader med variabel geometri giver mere effekt 
ved lave omdrejninger. Dermed kan der opnås bedre 
arbejdsgange og trækkraft.

Produktivitet ved læsning.
2  Med JCB’s hurtigskift (ekstraudstyr) bliver til- og 
frakobling af udstyr hurtig og effektiv. Systemet med 
hurtigskift er udformet, så det også er kompatibelt 
med eftermarkedsudstyr.

3  Effektiv enkelttvariabel hydraulisk stempelpumpe, 
der yder hele 180 l/min., giver hurtige arbejdsgange 
og fremragende muligheder for at udføre 
multifunktionsopgaver.
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419S KAN PRÆSTERE EN FANTASTISK PRODUKTIVITET. 
MED SINE 183 HK OG EN VÆGT PÅ UNDER 11 TON HAR MASKINEN 
ET ENORMT FORHOLD MELLEM EFFEKT OG VÆGT PÅ 16,8 HK/TON 
FOR OPTIMAL SKUBNING, TRÆK OP AD BAKKE OG KØRSEL PÅ VEJ.

Den 10-tons hydrauliske eller mekaniske 
trækkrog (ekstraudstyr) med hydrauliske 
trailerbremser og 12 V til traileren giver 
ekstra fleksibilitet på 419S.

419S GUMMIHJULSLÆSSER

Der er ingen grund til at bekymre sig om spild af tid og 
penge i forbindelse med udskiftning af dieselpartikelfilter 
(DPF) på din læsser. Cummins-motoren opfylder Tier 4 
Final/Stage IV-bestemmelserne og anvender udelukkende 
udstødningsrecirkulation (EGR), selektiv katalytisk 
reduktion (SCR) og dieseloxideringskatalysator (DOC). 
Dette forbedrer desuden også brændstoføkonomien.



Produktivitet ved læsning (fortsat).
4  Armen på 419S har et højt drejningsmoment, 
giver et bedre udsyn over læsseren og muliggør 
parallelle løft, hvilket gør den ideel til multitilkoblinger. 
Drejningsmomentet er konstant under hele 
slæderotationen, hvilket sikrer uovertruffen kraft og 
kontrol over udstyret. Vælg en høj løftehøjde (HT) på 
419S, så kan du bruge maskinen til opgaver med højere 
læssehøjde (læsning af container, trailer og spreder).

Produktiv drivlinje.
5  Den unikke 6-trins transmission med 
låsning af momentomformer i alle gear har et 
gearudvekslingsforhold, der giver bedre acceleration 
samt et mere effektivt træk op ad bakke og ved kørsel 
på vej. Lock up-elementet eliminerer effekttab fra 
momentomformeren, hvilket giver hurtigere arbejdsgange 
og forbedret effektivitet.

6  Den innovative elektroniske styring sikrer progressiv 
udkobling, hvilket giver en effektiv og produktiv håndtering 
af læsseren. Denne funktion styrer trækkraften via 
transmissionen og overfører maksimal effekt til læsserens 
hydraulik, hvilket reducerer sliddet på driftsbremserne 
og giver et lavere brændstofforbrug.

7  Du kan vælge mellem flere forskellige aksler 
og dermed skræddersy 419S til enhver opgave.

› Differentialespærrer er perfekte til blødt, mudret 
terræn med nedsat trækkraft.

› Åbne differentialer med automatisk differentialespærre 
på foraksel sikrer en uovertruffen trækkraft under 
forskellige terrænforhold – ideelt til skubning i lige linje.
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PRODUKTIV YDELSE
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COMMANDPLUS-betjeningselementer.
Muligheden for at vælge hydraulik med 3 eller 4 spoler 
giver en uvurderlig ekstra fleksibilitet. Flow kan justeres fra 
førerhuset via de helt nye CommandPlus-betjeningselementer.

HT med standardløftehøjde HT med høj løftehøjde

419S GUMMIHJULSLÆSSER



EFFEKTIVT DESIGN.

En effektiv motor.
1  En hydraulisk kølevinge reagerer automatisk 
på omgivelsestemperaturen og afpasser 
ventilatorhastigheden for at få optimere og reducere 
energi- og brændstofforbrug. En ekstra fordel ved denne 
opsætning er et reduceret støjniveau.

2  Med Eco Mode begrænses motoromdrejningerne 
til maks. 1800 omdr./min. for at reducere 
brændstofforbruget. Produktiviteten er dog 
stadig formidabel.

3  Vores 6-trins transmission med momentomformerlås 
giver 100 % effektivitet i alle gear og forbedret 
brændstoføkonomi. Geartrinnene ligger tættere, 
og dermed bliver motoromdrejningerne lavere i de 
enkelte gear.

6

Automatisk tomgang sætter motoren 
tilbage til 750 omdr./min. efter 30 
sekunders inaktivitet.

JCB 419S ER UDVIKLET TIL AT 
FLYTTE MERE MATERIALE TIL EN 
LAVERE PRIS. DERFOR HAR VI 
KONSTRUERET MOTOR, AKSLER, 
DRIVLINJE OG HYDRAULIK, 
SÅ DE FUNGERER HARMONISK 
SAMMEN, OG DER OPNÅS 
ULTIMATIV EFFEKTIVITET.

2

3

1
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En effektiv motor (fortsat).
4  Bremsning ved hjulhastighed betyder, at bremserne 
roterer med samme hastighed som hjulene, hvilket 
giver mindre varme og friktion samt en bedre 
brændstoføkonomi og adgang ved vedligeholdelse 
og reparation.

5  Ubelastede stempelventiler i hydrauliksystemet 
betyder, at armene sænkes ved hjælp af tyngdekraft og 
ikke ved hjælp af hydraulikken, hvilket også bidrager til en 
reduktion af brændstofforbruget.

6  JCB’s innovative variable stempelpumpe forsyner en 
belastningsfølsom ventilblok, der kun bruger kraft efter 
behov, hvilket giver præcis og effektiv styring af læsseren.

7  Når der ikke er noget dieselpartikelfilter (DPF),  
er alle unødige ekstra brændstofrør elimineret, ligesom 
de potentielt farlige temperaturer forbundet med 
regenerering. Det brændstof, der ville være brugt til at 
gendanne dieselpartikelfiltret, kan nu i stedet bruges til 
produktivt arbejde.

7

EFFEKTIVT DESIGN
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COMMANDPLUS-betjeningselementer.
JCB Smoothride-lastaffjedring begrænser stødbelastning og 
reducerer dermed materialespild og belastning af strukturen, 
samtidig med at det øger førerkomforten. Indkoblingens 
hastighed kan justeres inde fra førerhuset med de sidste nye 
avancerede CommandPlus-betjeningselementer.

Justerbar SRS-
indkoblingshastighed.

Justerbar betjening 
af hjælpefunktioner.

Justerbare intervaller 
for omvending 
af blæser.

419S GUMMIHJULSLÆSSER



COMMANDPLUS.

DEN SIDSTE NYE GUMMIHJULSLÆSSER, JCB 419S, INDEHOLDER 
VORES HELT NYE COMMAND PLUS-FØRERHUS. DENNE SÆRLIGE 
MÅDE AT TÆNKE ERGONOMI PÅ ER RESULTATET AF EN RADIKAL 
NYTÆNKNING OG ET OMHYGGELIGT FORSKNINGSPROGRAM. 
FORVENT KLASSENS BEDSTE KOMFORT, UDSYN, ERGONOMI 
OG STILHED.

3 3

2 1
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Se forskellen.
1  Man bemærker straks den totalt redesignede ROPS-
struktur, som har gjort det muligt at flytte A-stolperne, så 
de nu har samme afstand som kabinens bagende, hvilket 
gør kabinen større og giver en forrude med fantastisk 
panoramaudsyn. For at lette adgangen er alle kontakter 
og hjælpestyregreb nu placeret på højre A-stolpe.

2  Det er let at bruge maskinens enkle, dedikerede 
menugrænseflade med en intuitiv drejeknap (ekstraudstyr).

3  Betjening af 419S-læsseren er nu lettere end 
nogensinde. Alle betjeningselementer er sædemonteret 
og bevæger sig tilmed synkront med sædets affjedring. 
Du kan også vælge det betjeningssystem, der passer bedst 
til dine førere: Vælg mellem konfigurationer med joystick 
med ét eller flere greb, der alle bruger elektrohydraulik for 
at sikre ultimativ præcision.

4  Der er to LCD-farveskærme til navigering 
i betjeningsmenuerne, hvoraf den ene også fungerer 
som en skærm for bakkameraet (ekstraudstyr) 
og CommandPlus-betjeningsmenuen. 4 4
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5  For at få et bekvemt førermiljø, hvor der kan arbejdes 
til enhver tid, har vi sørget for overtryk i førerhuset, så 
støv og røg elimineres.

6  Efter omfattende forskning i førerergonomi har vi 
udarbejdet “Command Driving Position”, som indretter 
betjeningslayoutet helt optimalt til førere i mange 
forskellige faconer og størrelser, lige fra et luftaffjedret 
standardsæde til et luksussæde halvt i læder samt fuldt 
justerbar opvarmnings- og kølingsfunktionalitet, elektrisk 
justerbar lændestøtte og justerbare dæmpere.

7  En funktion til indstilling og lagring gør førerens adgang 
endnu lettere. Kort sagt gemmes din foretrukne placering 
af rattet, og den kan hurtigt gendannes, selv efter at det 
har været foldet væk.

Indret din 419S med enten aircondition eller automatisk 
klimastyring, så du kan få den perfekte arbejdstemperatur. 
Med det særlige mediestik på instrumentbrættet er du 
sikker på god forbindelse til alle dine elektroniske enheder. 
Med et skydevindue i begge sider af førerhuset er det let 
at kommunikere med personer uden for maskinen.

Den elektroniske håndbremse giver mange fordele: Den 
er let og hurtig at betjene, og da der ikke er noget kabel, 
er der færre huller i førerhuset. Dette er med til at isolere 
førermiljøet yderligere.

8  Tilvælg køleboksen i kabinen til at holde mad og 
drikkevarer kølige. 

COMMANDPLUS
Støjniveauet i kabinen er 68 dB(a), hvilket 
er utroligt lavt: så lavt, at man næppe kan 
høre, at motoren kører.

7
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MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE LANGE INTERVALLER.

GUMMIHJULSLÆSSERE SKAL TILBRINGE MEST MULIG 
TID MED HÅRDT ARBEJDE. VI HAR KONSTRUERET 419S 
TIL NETOP DET FORMÅL MED LANGE SERVICEINTERVALLER 
OG KVALITETSKOMPONENTER.

10

Rutinemæssig vedligeholdelse.
1  Det er nemt at nå motoren på den nye JCB 419S, 
som har en stor, motorhjelm i ét stykke.

2  Adgangen til DEF-tanken (Diesel Exhaust Fluid) 
foregår ligeså enkelt via maskinens bagside.

Du kan tjekke sprinklervæskens stand, motorolien 
og kølervæsken inde fra førerhuset, mens alle andre 
rutinekontroller og smørepunkter er placeret på 
terrænniveau. Det gør både livet lettere og mere sikkert.

3  De fleste Tier 4 Final/Stage IV-motorer anvender 
et dyrt dieselpartikelfilter (DPF), som kan koste mange 
penge og kræve meget tid ved udskiftning. Cummins-
motoren er DPF-fri og reducerer derved service- og 
driftsomkostningerne.

4  Et stort enkeltsidet, bredkernet kølesystem med 
automatisk omvendt blæser giver mulighed for en nem, 
hurtig og effektiv rengøring.

5  Med sættet til automatisk smøring (ekstraudstyr) 
sørger maskinen selv for sine smøringsbehov. 2 4 5

1

3
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Mindre servicearbejde –  
bedre service.
5  CommandPlus-førerhuset informerer om maskinens 
tilstand og udløser alarmer i realtid, hvilket beskytter både 
maskinen og føreren.

Den intuitive CommandPlus-hjælpefunktion forsyner 
føreren med brugbare beskrivelser af kontaktfunktioner i 
førerhuset. Med knappen “?” kan nye eller uerfarne førere 
let og hurtigt forstå maskinens funktioner uden at skulle se 
i betjeningsvejledningen.

6  Ved at anvende de allerbedste komponenter i 419S 
(Cummins-motor, ZF-transmission og aksler,  
Rexroth-pumpe og Husco-ventilblok) har vi indbygget 
lang brugstid som standard.

7  Hydrauliske tokreds-bremser med flere skiver 
i oliebad gør bremsesystemet stort set vedligeholdelsesfrit 
i hele dets levetid.

Et rensefilter af cyklontype til motorblæseren giver fire 
gange så stor filtreringskapacitet som et standardluftfilter. 
Det er et system med længere levetid, færre 
komponenter og en effektivitet på højt niveau, så der 
fås en bedre motorbeskyttelse. Der er monteret en 
stor 250 liters brændstoftank, som sikrer maksimale 
arbejdstimer mellem påfyldninger.

Varme- og ventilationsfiltre er placeret praktisk bag 
et udvendigt adgangspanel. Hovedsikringer og relæer er 
flyttet hen ved siden af døren for at sikre nem adgang.

7

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE LANGE INTERVALLER

5

5

5 5 5

COMMANDPLUS-betjeningselementer.
Hvis du planlægger at bruge gummihjulslæsseren i miljøer 
med store mængder luftbårne støvpartikler, bør du vælge den 
justerbare blæser med omvending. Blæseren kan betjenes via 
CommandPlus-betjeningselementer, så det er let at fjerne smuds.

6
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SIKKER KØRSEL.

DEN NYE JCB 419S ER 
KONSTRUERET TIL AT SIKRE 
FØREREN OG LANDBRUGET 
I ENHVER SITUATION. 
BEDRE UDSYN, SKRIDSIKRE 
OVERFLADER OG FULD ROPS/
FOPS-BESKYTTELSE ER 
BARE BEGYNDELSEN.

Sikkerhed i top.
1  Vores bakkamera giver dig frit udsyn bagud på 
en farveskærm i kabinen på din 419S.

2  JCB’s 360-graders LED-lys (ekstraudstyr) sikrer 
fremragende udsyn i mørke omgivelser.

3  Der er monteret bakspejle foran A-stolperne, hvilket 
forbedrer udsynet hele vejen rundt.

Indvendige spejle, elektrisk justerbare, opvarmede 
udvendige spejle og bakkamera giver fremragende udsyn 
til alle maskinens hjørner.

4  Udsynet over bagmotorhjelmen er fremragende, 
fordi luftfilteret er under hjelmen, og udstødningen 
er placeret i midten.

2

431
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Sikkerhed i top (fortsat).
5  Indstigningstrinnene på 419S skråner, har lige 
store mellemrum og suppleres af praktisk placerede 
gribehåndtag, så der altid er tre kontaktpunkter.

6  Flaps til fuld dækning af kofanger er omhyggeligt 
udformet for at holde fremadgående stænk på et 
minimum ved alle dækvalg. Det øger sikkerheden 
og reducerer opbygningen af smuds.

7  Kabinen er monteret med isolator 
i overensstemmelse med ROPS/FOPS-standarderne 
og overtryk mod støv. Du kan desuden vælge mellem 
frisklufts- og kulfiltre.

8  Motorer med et dieselpartikelfilter kan udgøre en 
øget brandfare, fordi der kan genereres ekstrem varme 
i regenereringstilstanden. Den nye 419S bruger ikke 
et dieselpartikelfilter, så dette giver ikke anledning til 
bekymring her. 5 6

SIKKER KØRSEL

5

8

7
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Vedligeholdelsesfordele
Nemmere administration af maskinens 
vedligeholdelse – præcis overvågning af 
driftstimer og servicealarmer giver en bedre 
planlægning af serviceeftersyn, og geografiske 
data i realtid kan hjælpe dig med at 
administrere din flåde. Der er ligeledes 
adgang til kritiske maskinalarmer 
og vedligeholdelseshistorik.

Sikkerhedsmæssige fordele
LiveLinks geografiske områdealarmer fortæller 
dig i realtid, hvornår maskinen kører ud af 
en foruddefineret zone, og du får advarsler 
i realtid om uautoriseret brug. Desuden får 
du bl.a. oplysninger om geografisk placering 
i realtid.

Produktivitet og rentabilitet
Når du får oplysninger om f.eks. tomgang og 
maskinens brændstofforbrug, kan JCB LiveLink 
hjælpe dig med at reducere brændstofforbruget. 
På den måde kan du opnå en besparelse og en 
forbedret produktivitet. Oplysninger om 
maskinens geografiske placering kan også bidrage 
til en bedre produktivitet – og måske oven i købet 
være med til at sænke forsikringspræmien.

LIVELINK ER ET INNOVATIVT 
SOFTWARESYSTEM, HVOR DU KAN 
ADMINISTRERE JCB-MASKINER FRA 
ET ANDET STED – ONLINE, VIA E-MAIL 
ELLER VIA MOBILTELEFON. DU KAN 
FÅ ADGANG TIL DET HELE - LIGE FRA 
MASKINALARMER TIL 
BRÆNDSTOFRAPPORTER OG 
MASKINHISTORIK. ALLE DATA 
LAGRES I ET SIKKERT DATACENTER.

LIVELINK, ARBEJD SMARTERE.

419S GUMMIHJULSLÆSSER



EN FANTASTISK FORRETNINGSMÆSSIG BESLUTNING.

Valg af maskine.
Din JCB-forhandler har det rette tekniske knowhow og 
den ekspertise, der skal til for at sikre, at du vurderer alle 
de muligheder, maskinen giver dig. Det kan f.eks. være 
lejemuligheder eller salg af brugte maskiner.

Genopbygnings- og 
renoveringsprogram. 
Hvis din virksomhed ikke ønsker at købe en helt 
ny maskine, så har JCB et genopbygnings- og 
renoveringsprogram, som på en omkostningseffektiv 
måde kan hjælpe dig med at forlænge dit nuværende 
køretøjs brugstid.

Teknisk support.
Alle lokale JCB-forhandlere har umiddelbar adgang 
til fabrikkens ekspertise og tekniske support, så 
de kan sikre din maskine maksimal driftstid. JCB’s 
globale reservedelscentre kan levere ca. 95 % af alle 
reservedelene overalt i verden inden for 24 timer.

Overvågning af komponenter.
JCB-maskinerne udnytter et avanceret program til 
overvågning af komponenter, som sørger for, at der 
bliver foretaget forebyggende vedligeholdelse og taget 
olieprøver, så alting fungerer optimalt.

Service-support.
Vi tilbyder en lang række udvidede garantier lige fra 
JCB PremierCover (altomfattende dækning) til JCB 
PowertrainCover (dækning af motor, aksler, transmission 
og hydraulikpumpe). Serviceaftaler samt kontrakter, som 
kun omfatter service eller reparation og vedligeholdelse, 
sørger for, at vi sikrer din gummihjulslæsser fuld driftstid. 
Vedligeholdelsesspecialisterne hos vores forhandlere 
rundt om i verden tilbyder konkurrencedygtige priser, 
udarbejder gerne et uforpligtende tilbud og udfører 
reparationsarbejde hurtigt og effektivt.

Finansiering og forsikring.
JCB’s finansierings- og forsikringsspecialister er 
altid til disposition og udarbejder gerne hurtige, 
fleksible og konkurrencedygtige tilbud. Selvfølgelig 
kan pakkerne skræddersys, så de passer perfekt til 
dine forretningsmæssige behov.

FRA DAG ET YDER VI FØRSTEKLASSES SUPPORT OG ASSISTANCE, 
SOM PASSER PRÆCIST TIL DINE FORRETNINGSMÆSSIGE BEHOV. 
SÅ UANSET HVOR DU BEFINDER DIG, VIL MASKINEN ALTID PRÆSTERE 
SIT YPPERSTE – DET ER EN AF DE MANGE ÅRSAGER TIL, AT DET 
ER EN GOD FORRETNINGSMÆSSIG BESLUTNING AT STARTE ET 
SAMARBEJDE MED JCB.

15419S GUMMIHJULSLÆSSER



MÅL OG DIMENSIONER 

419S HT 419S HT HL

A Samlet længde mm 6627 6877

B Aksel til drejetap mm 1004 1213

C Akselafstand mm 2850 2850

D Aksel til kontravægtens forside mm 1700 1700

E Minimumsfrihøjde mm 502 502

F Højde over udstødning mm 2930 2930

G Bredde over kabinetag mm 1540 1540

H Maks.bredde over dæk mm 2674 2674

H1 Hjulspor mm 2080 2080

H2 Maks. bredde over kofangere mm 2700 2700

J Højde over kabinetag og sænket advarselsblink mm 3191 3191

J1 Højde over hævet advarselsblink mm 3559 3559

Pinhøjde (maksimum) mm 3700 3910

Forakselvægt kg 4779 4894

Bagakselvægt kg 5834 5769

Samlet vægt kg 10613 10663

Dataene for 419 er baseret på en maskine udstyret med hurtigskift monteret 1,6 m3 skovl med frontplader og Michelin 620/75R26 radialdæk.

419S HT 419S HT HL

R1 Maksimal venderadius over skovl mm 5740 5847

R2 Maksimal venderadius over dæk mm 5503 5503

R3 Indvendig venderadius mm 2791 2791

R4 Svingningsvinkel grader 38 38

A

B C D

H

H1

J

G

H

J1

F

E

R4

R3

R2

R1
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SPECIFIKATION
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DIMENSIONER FOR LÆSSER – 419S/419S HL

Model 419S HT 419S HT HL

Montering af skovl Direkte Hurtigskift Direkte Hurtigskift

Skovltype Generel anvendelse Generel anvendelse

Skovludstyr Spidse tænder Vendbart skær Spidse tænder Vendbart skær Spidse tænder Vendbart skær Spidse tænder Vendbart skær

Skovlkapacitet (SAE med top) m3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Skovlkapacitet (strøget) m3 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Bredde på læsseskovl mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Skovlvægt kg 698 720 683 705 698 720 683 705

Maksimal materialedensitet * kg/m3 2178 2178 2092 2092 2044 2044 1952 1952

Tippelast ved ligeudkørsel * kg 7801 7801 7504 7504 7276 7276 7002 7002

Tippelast ved fuld drejning * kg 6970 6970 6695 6695 6542 6542 6247 6247

Nyttelast* kg 3485 3485 3347 3347 3271 3271 3123 3123

Maksimal brydekraft kN 92 92 92 92 82 82 82 82

M Maksimal tømmevinkel grader 50 50 50 50 46 46 46 46

N Tilbagetipvinkel ved fuld højde grader 58 58 58 58 61 61 61 61

O Tilbagetipvinkel ved transport grader 45 45 45 45 48 48 48 48

P Tilbagetipvinkel på terræn grader 42 42 42 42 45 45 45 45

Q Læssehøjde med vandret skovl mm 3477 3477 3492 3492 3689 3689 3702 3702

R Læssehøjde (45° tømning) mm 2750 2750 2715 2715 2997 2997 2958 2958

S Gravedybde mm 18 18 0 0 35 35 20 20

T Rækkevidde ved læssehøjde mm 840 840 898 898 897 897 960 960

V Pinhøjde mm 3700 3700 3700 3700 3910 3910 3910 3910

Maksimal rækkevidde (45° tømning) – vandret arm mm 1601 1601 1659 1659 1663 1663 1721 1721

Køreklar vægt (inklusive fører på 75 kg og fuld brændstof- og DEF-tank) kg 10403 10403 10613 10613 10453 10453 10663 10663

Beregnet ud fra, at maskinen er monteret med 620/75 R26-dæk, hurtigskift og 1,6 m3 skovl med forkant. 
* Baseret på 50 % FTTL som defineret i ISO 14397-1:2007.

DÆKSTØRRELSE

419S HT 419S HT HL Dimensioner

Dækstørrelse Producent Type Klasse Køreklar vægt 
(kg)

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

Lodret  
mm

Bredde  
mm

17.5R25 Michelin XHA2 L2 -100 -68 -61 -64 -57 -104 -262

17.5R25 Michelin XSNOPLUS L2 -120 -84 -75 -80 -71 -108 -260

20.5R25 Michelin XHA2 L2 344 234 208 221 197 -68 -220

20.5R25 Michelin XSNOPLUS L2 260 177 158 167 149 -79 -240

500/70R24 Michelin XMCL - -360 -245 -218 -231 -206 -129 -99

620/70R26 Michelin CERAXBIB - -44 -30 -27 -28 -25 -57 30

750/65R26 Michelin MEGAXBIB - 320 217 194 205 183 13 210

620/75R26 BKT AGRIMAX - 68 46 41 44 39 18 40

750/65R26 BKT AGRIMAX - 320 217 194 205 183 13 210

419S GUMMIHJULSLÆSSER



MOTOR

Type Cummins

Model QSB

Slagvolumen liter 6,7

Luftforsyning Turboladet

Cylindre 6

Maksimal bruttoeffekt til SAE J1995/ISO 14396 kW (hk) ved 2.100 omdr./min. 129 (173)

Nettoeffekt ISO 9249 kW (hk) ved 2.000 omdr./min. 136 (183)

Maks. drejningsmoment Nm ved 1.500 omdr./min. 841

Ventiler pr. cylinder 4

Luftfilter Cyclon-forfilter med motorventilatorrensesystem

Ventilatordrevtype Hydraulikdrevet kølevinge

Udledning EU Stage IV, US EPA Tier 4F

TRANSMISSION

6-trins omformer med lås

Fabrikat ZF

Model 6WG160

Frem Bak

1 km/t 5,45  5,73 (ikke låst)

2  km/t 8,56 13,94

3  km/t 13,22 32,07

4  km/t 20,35 -

5  km/t 30,42 -

6  km/t 40 (48)* -

Bemærk: Tallene afhænger af dækkonfigurationerne og varierer en anelse. 
* Overløbsfunktion 21.527:1 og 48 km/t motorkalibrering, kun når monteret med 620/75 R26-dæk og 750/65 R26-dæk.

AKSLER

Fabrikat ZF

Model MT-L 3075 II

Samlet akseludveksling 21.527: 1

Bagakselhelflydning +/- 9 grader

Alle fås med begrænset spærredifferentiale, åbent differentiale med automatisk differentialespærre på foraksel.

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpetype Variabel slagvolumen

Maks. effekt for pumpe 1 l/min 180

Maks. tryk for pumpe 1 bar 230

Tid for hydraulisk arbejdsgang ved maks. motoromdrejninger 

Hævning af arme (fuld skovl) Sekunder 3,86

Skovlaflæsning (fuld skovl) Sekunder 1,53

Sænkning af arme (tom skovl) Sekunder 2,4

Arbejdsgang i alt Sekunder 7,79

ELEKTRISK SYSTEM

Systemspænding Amp 24

Generatoreffekt Amperetimer 120

Batterikapacitet Amperetimer 2 x 110

STYRETØJ Hydraulisk servostyringssystem og nødstyring.

BREMSER Hydrauliske bremseforstærkere på alle hjul. Indvendigt monterede, sintrede skivebremser med flere skiver.  
Parkeringsbremse, elektro-hydraulisk skivebremse på transmissionsudgangsakslen.

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Hydrauliksystem liter 155

Brændstoftank og ekstratank liter 250

DEF-tank liter 23,8

STØJ OG VIBRATION

Usikkerhed Målebetingelser.

Støj ved førerplads LpA 68 dB +/- 1 dB Bestemt ifølge testmetoden, der er defineret i ISO 6396, og den 
dynamiske testbetingelse, der er defineret i 2000/14/EF.

Støjemission fra maskinen LWA 104 dB +/- 1 dB Garanteret ækvivalent lydeffekt (udvendig støj) bestemt ifølge 
de dynamiske testbetingelser, der er defineret i 2000/14/EF.

Helkropsvibration m/s2 0,53 +/- 0.11 dB ISO 2631-1:1997 normaliseret til en 8 timers referenceperiode 
og baseret på en testcyklus, der består af læsning (jord).

Hånd-/armvibration m/s2 <2,5 I/T ISO 5349-2:2001 dynamiske testbetingelser.
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LÆSSERDIMENSIONER MED GAFLER

419S HT 419S HT HL

Parallel Ikke-parallel Parallel Ikke-parallel

Gaffelslædebredde mm 1500 1500 1500 1500

Gaffellængde mm 1220 1220 1220 1220

A Rækkevidde på terræn mm 652 650 844 859

B Rækkevidde med vandrette arme mm 1433 1421 1565 1571

C Gaffeltop over jorden med armene nede mm 26 37 25 34

D Arme, vandret højde mm 1852 1842 1852 1842

E Arme, maksimal højde mm 3509 3499 3719 3709

F Rækkevidde ved maks. højde mm 797 785 804 792

Tippelast ved ligeudkørsel kg 6769 6744 6347 6322

Tippelast ved fuld drejning (40°) kg 6028 6017 5651 5640

Nyttelast* kg 4822 4814 4521 4512

Udstyrsvægt kg 435 430 435 430

Køreklar vægt (inklusive fører på 75 kg og fuld brændstof- og DEF-tank) kg 10343 10343 10393 10393

* Ved tyngdepunktsafstanden 600 mm. Baseret på 80 % af FTTL som defineret i IS0 8313. 
Maskinen er installeret med 620/75R25-dæk, HT-læsserarm med ikke-parallelle led. Hurtigskift, gaffel og ramme 1500 mm bred.

LÆSSERDIMENSIONER MED GAFLER
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SKOVLKAPACITETMATERIALEDENSITET

Materiale Lav densitet³) Fyldningsfaktor

kg/m³  %

Sne (nyfalden) 200 110

Tørv (tørt) 400 100

Sukkerroer 530 100

Koks (løse) 570 85

Byg 600 85

Petroleumskoks 680 85

Hvede 730 85

Bituminøse kul 765 100

Gødning (blandet) 1030 85

Antracitkul 1046 100

Jord (tør) (løs) 1150 100

Kvælstofgødning 1250 85

Natriumchlorid (tørt) (salt) 1300 85

Portlandcement 1440 100

Kalksten (knust) 1530 100

Sand (tørt) 1550 100

Asfalt 1600 100

Grus (tørt) 1650 85

Ler (vådt) 1680 110

Sand (vådt) 1890 110

Ildfast ler 2080 100

Kobber (koncentrat) 2300 85

Skifer 2800 100

Magnetit 3204 100

100 %

110 % 95 %

Fyldningsfaktorer  
for skovl

 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Materialedensitet (kg/m3)

1,6

1,4

HT = Arm i standardhøjde    HT HL = Arm til højt løft   HT SHL = Arm til superhøjt løft  
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SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

5 års LiveLink Telematics •
Fjerntapning og -påfyldning af motorolie •
Grupperede tryktestpunkter •
Låsbar værktøjskasse •
Adgang til smørepunkter fra terrænniveau •

MOTOR

Luftrenser – cyclon-forfilter med motorventilatorrensesystem •
Automatisk dobbeltrettet kølevinge •
Olieudskiller, udluftning af krumtaphus •
DEF-væske •
epoxybelagt køler/kølere +
Brændstoffilter •
Brændstofforfilter med vandlås •
Hydraulikdrevet kølevinge •
Manuel åbning af motorhjelm bagtil •
-20° koldstart •
SCR-motoremissionsstyring •
Wastegate-turbo •
Åben køler •
Motorvarmer (240 V eller 110 V) +

ELEKTRISK

120 A generator •
Roterende gult advarselsblink •
To gule advarselsblink +
Elektrisk justerbare spejle •
Opvarmede spejle •
Ekstern batteriisolator •
Foldbar arm med advarselsblink •
Halogenarbejdslys for og bag •
Advarselslys •
Indbygget bakkamera •
LED-arbejdslys for og bag +
360-graders LED-arbejdslyd +
Lyssæt til nummerplader +
Parkeringslys •
Radioledninger og højttalere •
Tågebaglygte •
Bakalarm og -lys •
Registreringssystem til bakkørsel +
Kørelys for og bag •
Smart bakalarm og -lys +
Drejesignaler •
White noice-bakalarm og -lys +
Arbejdslys til bagkontravægt •

DRIVLINJE

6-trins transmission med låsning af momentomformer •
Planethjulnavreduktion •
Fast foraksel •
Gear-“kick down” på læsserens betjeningsgreb •
Glas, der viser transmissionsolieniveauet •
Retningsvælger på læsserens betjeningsgreb •
Neutral start •
Åbent differentiale med automatisk lås -100 % (kun foraksel) +
Differentialespærre for og bag +
Helflydende bagaksel •
Intelligent Power-inch-udkobling på fodbremse (kan vælges) •
Automatisk Powershift kan vælges •
Gearskift med enkelt greb på ratstammen (retning og gear) •
Transmissionskøler med termostat +

BREMSESYSTEM

Våde skivebremser med flere skiver •
Sintrede bremsebelægninger •
Hydrauliske tokreds •
Bremser med hjulhastighed •
Parkeringsskivebremse på transmissionsudgangsakslen. •
Elektrisk aktivering af hydraulisk bremse •

FØRERPLADS

Kabine med panoramavinduer •
Aircondition •
Klimaanlæg +
Etgrebs joystick •
Hydraulikstyring med flere greb +
Elektrohydraulisk proportionelt hjælpestyregreb •
Opvarmet luftaffjedret luksusstofsæde •
Opvarmet luftaffjedret superluksussæde halvt læder +
Frontrullegardin •
Bagrullegardin •
Kabineluftindsugningsfilter •
Kabineluftindsugningskulfilter +
2 x 12 V strømstik i kabinen •
24 V strømstik i kabinen +
Bakkamera (farve) •
Indstillelig ratstamme, der kan foldes af vejen •
ROPS/FOPS-sikkerhedsstruktur •
Kabinelys •
Primært frontdisplay •
Sekundær skærm på A-stolpen, menugrænseflade med drejeknap •
Membrankontakter monteret på A-stolpen •
Variabel styring af ventilatorhastigheden på klimakontrolsystemet +

FØRERPLADS (FORTSAT)

50 mm sikkerhedssele •
75 mm sikkerhedssele +
Ildslukker (kun UK) +
Totrins visk/vask med interval og selvparkering for •
Ettrins visk/vask med interval og selvparkering bag •
Varmer/afdugger med 3 hastigheder •
Nedrulningsvindue i højre og venstre side •
Gulvmåtte •
Kopholder •
Drejeknop på rattet •
Indvendigt bagspejl •
Tonede ruder i kabinen •
Multimedieport (USB og 3,5 mm) •
Opbevaringsrum •
Lamineret forrude •
Varme i bagrude •
Læssekontrolisolator •
Horn •
Justerbart armlæn •
Udtagelige gummimåtter til opbevaringsrum •
Køleboks i førerhuset (køleskab) +
Gulvtæppe +

PRIMÆRT FRONTDISPLAY

Advarselslys

Blinklys •
Hovedadvarsel •
Høj kølevæsketemperatur •
Batteriets ladetilstand •
Lavt brændstofniveau •
Motorolietryk •
Farelamper •
Parkeringsbremsetilstand •
Kørelys •
Fjernlys •
Tågebaglygter •
Motorforvarmer •
Bremsesystemets tryk •
Differentialespærre •
Lavt tryk på styresystem •
Summealarmer

Tilstoppet motorfilter •
DEF (diesel exhaust fluid) •
Momentsænkning i tilfælde af fejlfunktion •
Gul advarselslampe •
Stop motor •

UDSTYR
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PRIMÆRT FRONTDISPLAY

Målerdisplay

Motorhastighed •
Kølevæsketemperatur •
Brændstofniveau •
LCD-skærm

Aktuelt gear •
Stop motor •
Momentsænkning i tilfælde af fejlfunktion •
Gul advarselslampe •
DEF (diesel exhaust fluid) •
Tilstoppet motorfilter •
Sekundært styringssystems tryk: •
Momentlås •
Styring •
Kørehastighed •
Motorhastighed (numerisk display) •
Ur •
Hydraulisk tilstand •
Smoothride-system (SRS) +
Advarselsblink •
Arbejdslamper for •
Arbejdslamper bag •
Varme i bagrude •
Transmissionssumpens temperatur •
Dataskærme

DEF-niveau •
Hydraulikolietemperatur •
Momentomformertemperatur •
Resterende brændstofmængde •
Samlet brændstofforbrug (kan nulstilles) •
Brændstofforbrug her og nu •
Gennemsnitligt brændstofforbrug (kan nulstilles) •
Dags dato •
Maskintimer •
Triptæller (kan nulstilles) •
Timer til service •
Daglige tjek

Motorolieniveau •
DEF-niveau •

SEKUNDÆRT DISPLAY I HØJRE SIDE

Ur •
Klimaanlæg •
Blæserhastighed •
Indstillet kabinetemperatur •
Maskintimer •
Bakkamera •
Brændstofforbrug •
Dato og klokkeslæt •
Flowhastigheden i hjælpekredsløb •
Hydraulikolietemperatur •
Transmissionsoliens temperatur •
Skærm med maskinindstillinger

Kølevæsketemperatur •
Motorolietryk •
Luftfilter •
Transmissionssumpens temperatur •
Transmissionsmomentomformerens temperatur •
Hydraulikolietemperatur •
Parkeringsbremsetryk •
Batterispænding •
Display med Hjælp •
Håndbog på skærmen •

HYDRAULIKSYSTEM

Smoothride-system (SRS) +
Hydraulisk hurtigskift med isolation i kabinen +
ARV-hjælpesæt +
Service af hydraulisk hjælpekredsløb •
Service af dobbelte hydrauliske hjælpekredsløb +
Enkelt stempelpumper med prioritetsstyring •
Nødstyring •
JCB’s biologisk nedbrydelig hydraulikolie +
Elektronisk hydraulikisolation •
Automatisk udfoldning af bom. Omskifter •
Automatisk placering af skovl •
Flydende frontlæsser •
Glas, der viser hydraulikolieniveau •
Hydraulikoliekøler •

EKSTERNT UDSTYR

For- og bagkofanger •
Aftagelige stænklapper for •
Stænkbeskyttelse til forhjul •
Kofangere, der dækker hele dækkenes bredde •
Automatisk smøresystem +
Smørepistol og patron +
Motorhjelm i ét stykke, åbnes manuelt •
Trådnetafskærmning til luftindtag •
Fleksibelt optrin •
Bagkontravægt i fuld bredde •
Bugseringstræk •
10.000 kg hydraulisk trækkrog med trailerbremser (12 V eller 24 V) +
10.000 kg Rockinger-trækkrog med trailerbremser (12 V eller 24 V) +
Løfte-/fastspændingsøjer •
Sikkerhedsmarkeringer til bagkontravægt +
Udstødningssystem i rustfrit stål +

BESKYTTELSESUDSTYR

Bagbeskyttelsesgitter +
Sikkerhedsafstivning på læsserarm +
Lygtebeskyttelse +
Sæt til undersidebeskyttelse bag +
Sikkerhedsafstivning til drejeled •

ANDET UDSTYR

HT-læsser til høje løft +

UDSTYR (FORTSAT)

STANDARD •
EKSTRAUDSTYR +

SPECIFIKATION





ÉN VIRKSOMHED – OVER 300 MASKINER.

Gummihjulslæsser 419S
Køreklar vægt: 10.613 kg   Motorbruttoeffekt: 136 kW (183 hk)    
Tippelast ved fuld drejning: 6.695 kg   Standardskovlkapacitet: 1,6 m³

Din nærmeste JCB-forhandler

9999/5793da-DK 08/17 rev. 2

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, ST14 5JP.  
Tlf.: +44 (0)1889 590312  E-mail: salesinfo@jcb.com 
Download de nyeste oplysninger om denne produktlinje på: www.jcb.com

 facebook.com/JCBAg     @JCBAgriculture     JCBAgriculture     youtube.com/JCBAgriculture

©2014 JCB Sales. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et opbevaringssystem eller overføres i anden form eller på andre måder, f.eks. elektronisk, 
mekanisk, via fotokopiering eller på anden vis, uden forudgående tilladelse fra JCB Sales. Alle henvisninger i denne publikation til køreklar vægt, størrelse, kapacitet og andre ydelsesmål er 
udelukkende angivet til vejledning og kan afvige afhængigt af de præcise specifikationer for maskinen. De bør derfor ikke ligge til grund for en konkret anvendelse. Vejledning og rådgivning bør altid 
indhentes hos din JCB-forhandler. JCB forbeholder sig retten til uden varsel at ændre specifikationer. De viste illustrationer og specifikationer kan indeholde ekstraudstyr og tilbehør. Alle billeder er 
korrekte på trykketidspunktet. JCB’s logo er et registreret varemærke tilhørende J C Bamford Excavators Ltd.


