
TELEMASTER | TM420
Bruttoeffekt: 108 kW (145 hk)    Løftekapacitet: 4.100 kg    Løftehøjde: 5.450 mm



JCB’S INTELLIGENTE HYDRAULIKPAKKE GIVER HURTIGERE 
ARBEJDSGANGE OG REDUCERER BRÆNDSTOFFORBRUGET. 

INTELLIGENT TEKNOLOGI FRA JCB.

Vi introducerer JCB 
Smart Hydraulics.
JCB TM420 er forbedret med JCB's nye Smart 
Hydraulics-pakke og opfylder Euro Stage IV og Tier 
4 Final. Højtrykshjælpekredsløb og et sædemonteret 
servo-joystick giver forbedret komfort og produktivitet. 
Ud over disse funktioner får du JCB's unikke hydrauliske 
regenereringssystem, som giver kortere arbejdsgange og 
samtidig mindsker den mængde brændstof, som kræves 
for at flytte den samme mængde materialer. 

Smart Hydraulics-pakken omfatter desuden dæmpning 
af bomenden ved løft, udskydning/tilbagetrækning og 
tømning af udstyr, og det automatiske SRS forbedrer 
komforten og produktiviteten endnu mere.  

Hydraulisk regenerering.
1  For at udnytte mest muligt ud af hver dråbe dyrt 
brændstof udnytter vi tyngdekraften til at gøre sænkning 
og tilbagetrækning af bommen mere energieffektiv 
og produktiv.

Udluftning af 
hydraulikhjælpekredsløb.
2  Kabinen har en trykudløserknap til 
hydraulikhjælpekredsløbene foran og bag på maskinen. 
Det giver hurtige og sikre skift af tilbehør.

Dæmpning af bomende.
3  Bedre fastholdelse af materialer og mere jævne 
arbejdsgange med dæmpning af bomende ved løft, 
udskydning, tilbagetrækning og tømning af skovl.

Højtrykshydraulik.
5  Rørsystemet giver et højere flow til bommen. 
Det er ideelt til udstyr, som kræver højt flow, f.eks. 
ensilageoprivere og halmspredere.

Automatisk SmoothRide System 
(ekstraudstyr).
4  Det automatiske SmoothRide System (SRS) 
aktiveres ved hastigheder på over 4 km/t. Det er med 
til at fastholde lasten, når du kører med normal hastighed 
på veje og marker.
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Nye standarder for produktivitet. 
1  Det automatiske SmoothRide System (SRS) 
aktiveres ved hastigheder på over 4 km/t. Dette er 
med til at fastholde lasten og øge komforten (og derved 
produktiviteten), når du kører med normal hastighed på 
veje og marker. Systemet kan aktiveres manuelt uanset 
bommens stilling.

2  TM420 er udstyret med JCB's EcoMAX Tier 4 Final-
motor med variabel turbogeometri, der øger effekten 
ved lave omdrejninger. Det giver bedre arbejdsgange og 
trækkraft. Du får optimal respons med 4,8 liters motoren, 
der yder 145 hk (108 kW) og har et drejningsmoment 
på hele 560 Nm ved lave omdrejningstal.

3  EcoMAX sikrer en brændstofeffektiv fordeling mellem 
transmission og hydraulik. Du får høj effekt og kraftigt 
moment ved motoromdrejninger helt ned til 
1.300-1.400 o/min.

4  Vores bagmonterede trækkrog (ekstraudstyr) øger 
maskinens alsidighed endnu mere. Det sammenklappelige 
design forhindrer skader ved påkørsel og fastkørsel, når 
der arbejdes på stigninger eller i ujævnt terræn.

DEN FØRENDE I KLASSEN, NÅR DET GÆLDER LØFTEKAPACITET 
OG BRYDEKRAFT, KOMBINERET MED EN LØFTEHØJDE PÅ 
5,45 M, EN RÆKKEVIDDE FREM PÅ 3,05 M OG DEN SUVERÆNE 
JCB ECOMAX-MOTOR. DER ER INTET, TM420 IKKE KAN KLARE. 

KRÆFTER TIL ARBEJDET.
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Transmissionslås 
på transmissionen giver 
100 % effektivitet og en 
bedre brændstoføkonomi.

Trækkraft og kørsel. 
5  Med JCB TM420 får du ultimativ trækkraft og 
ydeevne i blødt og mudret terræn med et for- og 
bagchassis med delvis differentialespær (ekstraudstyr) 
og 4WD som standard.

6  På TM420 kan du vælge at aktivere transmissionslås 
i 4. til 6. gear. Det giver større effektivitet og produktivitet.

7  TM420’s hydrauliske hjælpekredsløb med variabelt 
flow er nemt at bruge og giver maksimal produktivitet 
og effektivitet. Dette gør det også muligt at anvende flere 
funktioner på én gang, hvilket giver hurtigere arbejdsgange.

8  Hydraulikken med konstant flow er nem at bruge, da 
et display i kabinen viser flowhastigheden, der kan justeres 
på stedet. Det er perfekt til halmspredning eller fejning. 
Det store 5/8"-rørsystem er monteret som standard og 
giver bedre flow til udstyret.

8

5

Løftekapacitet på 4,1 tons giver 
øget ydelse og produktivitet.
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STYRKE DU KAN STOLE PÅ.

Eminent driftssikkerhed. 
1  Det strenge testprogram for TM420 omfatter 
bl.a. kraftig belastning af chassis, bom og andre centrale 
komponenter samt gentagen brug af transmissionen 
under tusindvis af almindelige arbejdsgange i landbruget.

2  De centralt monterede hydraulikcylindre til 
løft, tip og udskydning forhindrer skævvridning af 
bommen. De holdes på plads af centralt monterede 
U-formede støbejernsprofiler, hvilket giver endnu 
bedre strukturstivhed.

3  JCB fremstiller selv hydraulikcylindre, kabiner, 
aksler, transmissioner og motorer – alle elementer 
er udviklet til at fungere i perfekt harmoni for at opnå 
optimal driftssikkerhed.

4  For at opnå langtidsbeskyttelse bliver kabinen og 
en række karosseripaneler på alle TM420'ere dyppet 
i en elektroforetisk legering, inden de lakeres.

Vores unikke helflydende knækled udnytter 
trækkraften optimalt ved konstant at 
sørge for ensartet vægtfordeling på de 
fire hjul. Det giver også ekstra stabilitet 
og kørekomfort. 
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TM420 ER DESIGNET OG KONSTRUERET FRA BUNDEN AF FOR 
AT LEVERE DEN RÅSTYRKE OG KRAFT, DU SKAL BRUGE I EN 
KNÆKSTYRET MASKINE. UDEN KOMPROMISER. 
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Skabt til hårdt arbejde. 
5  Chassiset og bommen på TM420 er særdeles kraftige 
for at sikre uovertruffet styrke og driftssikkerhed

6  Den kraftige midtersamling kan klare både lodrette og 
vandrette belastninger, hvilket sikrer maksimal holdbarhed 
og stivhed i konstruktionen.

7  En grovmasket køler med hydraulisk vendbar blæser 
(ekstraudstyr) fjerner ophobede materialer. Den vendbare 
blæser kan let indstilles til manuel eller automatisk drift 
med en kontakt.

8  JCB TM420's bagmonterede støbejernskontravægt 
er med til at forhindre skader ved påkørsel.

9  De forsænkede baglygter, der sidder over 
kontravægten, er godt beskyttede.

10   Hydraulikslangerne er ført gennem selve bommen 
for at beskytte dem mod skader.
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KONTROL OG KOMFORT.

TM420 GØR LIVET LETTERE. FØRST OG FREMMEST ER DEN 
NEM AT BETJENE TAKKET VÆRE ERGONOMISKE OG INTUITIVE 
BETJENINGSGREB OG INTELLIGENTE FUNKTIONER. FOR DET 
ANDET SIKRER DEN ET KOMFORTABELT ARBEJDSMILJØ, DER 
GØR FØRERE ENDNU MERE PRODUKTIVE. 

Du har kommandoen. 
1  Du har fuld kontrol fra den høje og centralt 
monterede førerposition, og det lave bomleje og de 
store glasvinduer sikrer uhindret 360 graders udsyn.

2  For at opnå ergonomisk, hurtig og præcis 
betjening har TM420 fuldt proportionel, 
enkeltgrebsbetjent, sædemonteret 
joystick-servostyring.

Det joystick-betjente manuelle gear betyder, 
at du kan skifte gear, give gas og ændre 
retning hurtigt og let ved hjælp af et og samme 
ergonomiske greb. TM420 giver også mulighed for 
automatiske gearskift.

3  Det nye HVAC-system sikrer komfortable 
omgivelser for operatøren, så han kan koncentrere 
sig i længere tid. Varmeblæseren med tre trin giver 
den rette arbejdstemperatur året rundt, fra iskolde 
vinterdage til bagende varme høstdage. Aircondition 
(ekstraudstyr) gør det endnu nemmere at finde den 
perfekte kabinetemperatur.

4  En valgfri gearvælger på fodbremsen giver effektiv 
multifunktion og øget drejningsmoment i forbindelse 
med læsning eller omlæsning.

5  Endnu en fordel ved TM’erens knækstyring er den 
indbyggede sideforskydning, der gør det nemmere 
at placere udstyr og nyttelast præcist.

2

Det fuldt justerbare Grammer®-sæde 
fås med mekanisk affjedring eller 
luftaffjedring og giver høj komfort. 
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Komfortabel kørestilling.
5  Dæmpning af bomenden ved løft, udskydning, 
tilbagetrækning og aflæsning skåner både føreren og 
maskinen mod rystelser.

6  Kabinen i TM420 er stor og rummelig med 
mange fralægningsmuligheder til dit eget udstyr 
og arbejdsredskaber.

7  For at gøre TM420 så fleksibel som muligt er den som 
standard udstyret med en hjælpeservicespole, så den kan 
anvendes med mange forskellige typer tilbehør. Kabinen 
har desuden en trykudløserknap til arbejdshydraulikken 
foran og bag på maskinen. Et hjælpekredsløb med 
konstant flow er standard, og et dobbelt hjælpekredsløb 
fås som ekstraudstyr.

8  En LED-farveskærm på instrumentbrættet giver 
operatøren nyttige oplysninger, f.eks. om effektiv drift, 
resterende brændstof, brændstofforbrug siden sidste 
optankning og det gennemsnitlige brændstofforbrug i 
øjeblikket. For Tier 4 Final/Stage IV-motorer vises desuden 
DEF-niveauet (Diesel Exhaust Fluid) og andre oplysninger.

9  De bagbelyste kontakter sikrer hurtig og præcis 
genkendelse af betjeningsfunktionerne, også i mørke.

10  Adaptive Load Control-teknologi styrer automatisk 
de hydrauliske funktioner. Det er med til at opretholde 
maskinens langsgående stabilitet.
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KONTROL OG KOMFORT

360 graders LED-arbejdslys 
(ekstraudstyr) monteret på kabine 
og bom giver optimalt udsyn om 
natten eller i dunkle omgivelser, 
f.eks. en lade, så nat ligner dag. 
Du kan også tilvælge et praktisk LED-
anhængerlys, så du let kan koble en 
anhænger på og af i svagt lys.
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EN KLOG INVESTERING.

NÅR DU EJER EN JCB, EJER 
DU EN MASKINE, DER ER 
VERDENSBERØMT FOR SIN 
HØJE BRUGTVÆRDI. SAMMEN 
MED DET EFFEKTIVE DESIGN, 
DER SPARER DIG PENGE, ER 
DEN ET STORT AKTIV FOR 
DIN VIRKSOMHED. 

Med EcoMAX sparer du penge.
1  JCB's nye og effektive EcoMAX-motor til Tier 4 Final/
Stage IV giver effekt og moment ved lave omdrejningstal, 
hvilket sikrer hurtig respons.

2  JCB's EcoMAX-motor på 145 hk (108 kW) har 
en kølevinge med variabel hastighed, der automatisk 
reagerer på omgivelsestemperaturerne og justerer 
blæserhastigheden for at opnå den bedste 
brændstofeffektivitet og mindst mulig støj i kabinen.

3  Servobremser med højt backoff reducerer 
væskemodstanden i forbindelse med vejtransport og 
omlæsning, hvilket forbedrer brændstoføkonomien.

4  TM420's belastningsfølsomme hydraulik bruger kun 
kraft, når der er brug for det, og sparer derved brændstof.

1
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Med EcoMAX sparer du 
penge (fortsat)
5  Med den helt nye, intelligente hydrauliske 
regenereringsteknologi udnyttes hver eneste dyrebare 
dråbe brændstof fuldt ud. Vi udnytter tyngdekraften til 
at gøre sænkning og tilbagetrækning af bommen mere 
energieffektiv end nogensinde før. Bommen kan trækkes 
tilbage og sænkes på mindre end fem sekunder!

6  Med JCB's banebrydende Clean Burn-teknologi 
opfylder vores motorer Tier 4 Final/Stage IV-
bestemmelserne uden efterbehandling af udstødningen, 
f.eks. dieselpartikelfiltre. Det betyder selvfølgelig, at 
du aldrig skal bekymre dig om dyre regenereringer 
eller udskiftninger af dieselpartikelfiltre. I stedet har 
TM420 et livstidsforseglet SCR-system (selektiv 
katalytisk reduktion). Denne løsning giver mange 
fordele; blandt andet mister du ikke dyrebar arbejdstid, 
fordi partikelfilteret skal regenereres.

7  TM420 har TorqueLock i 4. til 6. gear, som giver 
højere hastighed. Maskinen kan dermed køre hurtigere 
mellem gården og markerne, og brændstofforbruget 
reduceres ved vejtransport.
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EN KLOG INVESTERING
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NEM SERVICE.

Vedligeholdelse på den 
nemme måde.
Avanceret display i kabinen med daglige eftersyn, der kan 
udføres fra kabinen, bl.a. kølervæske- og motoroliestand.

Smøreintervallerne er på 500 timer takket være vores 
grafitimprægnerede bronzebøsninger. Det giver 
maksimal driftstid.

1  Diesel- og DEF-tankene er lette at tanke op, 
når du står på jorden. Begge tanke har desuden 
indbyggede forfiltre i påfyldningsstudserne, så snavs 
og urenheder holdes ude. Separate nøgler sikrer 
mod krydskontaminering. DEF-tanken har 
indbyggede DEF-kvalitetssensorer.

2  TM420's selvsmørende bomslidpuder og  
tørsmøring af bommen giver næsten 
vedligeholdelsesfri drift.

3  Motorolie, hydraulikolie og brændstoffiltre er 
centralt placeret, hvilket betyder nem service. Luftfilteret 
er et rengøringsvenligt dobbeltelement og er ligeledes 
let at komme til.

4  TM420 har en stor og bred servicebås, som der 
er adgang til via en gasdæmpet motorhjelm. Med denne 
konfiguration kan du hurtigt og nemt inspicere maskinen 
på tre sider.

TM420 KRÆVER IKKE MEGEN VEDLIGEHOLDELSE OG ER NEM AT 
SERVICERE. DET GIVER MINDRE NEDETID, SÅ DU KAN FÅ MERE FRA 
HÅNDEN OG ØGE INDTJENINGEN. DEN HAR OGSÅ UOVERTRUFFEN 
SIKKERHED FOR AT BESKYTTE BÅDE DIG OG DIN INVESTERING.

42
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Passer godt på dig.
7  Enestående adgang til kabinen med tre kontaktpunkter 

og ergonomisk placerede greb, håndtag og trin.

8  Slangebrudsventiler ved slangeoverbelastning 

på cylindre forhindrer nedstyrtning af bommen 

ved slangebrud.

9  Den lave bomprofil og det lave bomleje giver 

fremragende udsyn fremad.

10  Adaptive Load Control-teknologi styrer automatisk 

de hydrauliske funktioner for at opretholde maskinens 

langsgående stabilitet.

11  For at beskytte din investering fås TM420 med JCB's 
LiveLink-telematikløsning, som hele tiden følger maskinens 
position. Startspærre med nøgle er ekstraudstyr.

12  Bakkameraet (ekstraudstyr) giver dig frit udsyn bagud 
på en farveskærm i kabinen på TM420.

13  Den elektriske totrins-hurtigskiftisolering i kabinen 
beskytter mod utilsigtet frakobling af udstyr.

NEM SERVICE

13

En bakalarm er standard  
på alle TM420'ere.
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Døren kan fastgøres i åben stilling, 
og både dør og siderude kan åbnes 
og lukkes inde fra kabinen.
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VÆRDIFULD SERVICE.

1  Vores tekniske supportservice giver direkte 
adgang til fabrikkens ekspertise, dag og nat. Vores 
finansierings- og forsikringsmedarbejdere er altid inden 
for rækkevidde, når du har brug for et hurtigt, fleksibelt 
og konkurrencedygtigt tilbud.

JCB Assetcare er vores omfattende udvidede garanti og 
udvidede serviceaftaler samt kontrakter om kun service 
eller reparations- og vedligeholdelseskontrakter. Uanset 
hvad du vælger, arbejder vores serviceteams rundt 
omkring i verden til konkurrencedygtige priser. Du kan 
indhente uforpligtende tilbud, og du kan få udført hurtige 
og effektive forsikringsreparationer. 

2  Det verdensomspændende netværk af JCB-
reservedelscentre er et andet eksempel på effektivitet: 
Med 16 regionale baser kan vi levere ca. 95 % af 
alle reservedele overalt i verden inden for 24 timer. 
Originale JCB-reservedele er specialudviklet til 
at fungere i perfekt harmoni med din maskine. 
Det sikrer optimal ydelse og produktivitet.

2

JCB'S VERDENSOMSPÆNDENDE KUNDESUPPORT ER 
FØRSTEKLASSES. UANSET HVAD DU HAR BRUG FOR, OG HVOR DU 
BEFINDER DIG, VIL VI VÆRE I STAND TIL HURTIGT OG EFFEKTIVT AT 
HJÆLPE DIG MED AT SIKRE, AT DINE MASKINER YDER OPTIMALT.

1

JCB LIVELINK ER ET INNOVATIVT SOFTWARESYSTEM TIL 
FJERNOVERVÅGNING OG -ADMINISTRATION AF DINE 
MASKINER – ONLINE ELLER VIA MAIL ELLER MOBILTELEFON.

LIVELINK. ARBEJD SMARTERE

Bemærk: JCB LIVELINK og JCB ASSETCARE er muligvis ikke 
tilgængelige i dit område. Spørg din lokale forhandler.

Vedligeholdelsesmæssige fordele – 
Præcis overvågning af driftstimer, 
vedligeholdelseshistorik og kritiske maskin- 
og servicealarmer giver bedre planlægning 
af vedligeholdelsen.

Sikkerhedsmæssige fordele – Med 
geografiske områdealarmer i realtid kan du 
definere arbejdszoner og få advarsler i realtid 
om uautoriseret brug af maskinen uden for de 
godkendte tidsrum. Placeringsoplysninger 
medvirker til at opbevare maskinerne sikkert.

Produktivitet og rentabilitet – 
Viden om maskinens geografiske placering 
kan være med til at forbedre flådens 
effektivitet, og du kan måske oven i købet 
opnå en nedsættelse af forsikringspræmien 
med den ekstra sikkerhed, LiveLink giver.

* Bemærk: Din lokale forhandler kan oplyse dig om, hvordan 
du kan udnytte LiveLink

14 TM420 TELEMASTER



MÅL OG DIMENSIONER

A Totalhøjde mm 2827

B Totalbredde (over dæk) mm 2350

C Akselafstand mm 2758

D Frihøjde til underside af aksel mm 466

E Højde til top af bomleje mm 1975

F Sporbredde mm 1860

G Aksel til skovlforkant mm 2532

H Aksel til kontravægtens forside mm 1721

I Totallængde* mm 7011

J Aflæsningsrækkevidde mm 735

K Aflæsningshøjde mm 4411

L Overlæsningshøjde mm 5064

M Pinhøjde mm 5661

N Maksimal aflæsningsvinkel grader 39

O Tilbagerulning med læs grader 43

Totallængde til forkant på kobling mm 5829

Indvendig radius mm 3880

Udvendig radius (dækkant) mm 5060

Udvendig radius (over skovl) mm 5680

Svingningsvinkel grd ±40°

Køreklar vægt kg 9530

Forakselvægt kg 3280

Bagakselvægt kg 6250

Anvendte dæk til specifikationer Michelin XMCL 480/80R26

Anvendt skovl til specifikationer 1,6 m3 GP

Anvendt kobling til specifikationer Q-Fit

*Bemærkning vedr. totallængde: maskine udstyret med standardskovl – i transportstilling med skovlen trukket helt tilbage. 

MÅL OG DIMENSIONER
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MOTOR

Producent JCB

Model EcoMAX

Kapacitet liter 4,8

Luftforsyning Turboladet/ladekølet

Antal cylindre 4

Effekt

Bruttoeffekt iht. SAE J1995/ISO 14396 kW (hk) 108 (145) ved 2.200 o/min

Nettoeffekt iht. J1349/EEC 80/12 kW (hk) 101 (135) ved 2.200 o/min

Drejningsmoment 

Bruttodrejningsmoment Nm 560 ved 1.500 o/min

TRANSMISSION

Type Powershift

Fabrikat JCB

Model PS760 – 6 gear

Maks. kørehastighed km/t 40

AKSLER

Type Planetnavreduktion

Fabrikat JCB

Model PD87 Max-Trac

Samlet akselforhold/faldkasseforhold 15,23

Chassisvinkeludsving grader ±10 º

BREMSER

Driftsbremser Indvendige bremser i oliebad

Parkeringsbremse Kabelbetjent skivebremse 
på transmissions- udgangsaksel

STØJ OG VIBRATION

Usikkerhed Målebetingelser

Støj ved førerplads LpA 73 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 107 dB +/- 1 dB Garanteret ækvivalent lydeffekt (udvendig støj) bestemt ifølge de 
dynamiske testbetingelser, der er defineret i 2000/14/EF.

Helkropsvibration m/s2 0,39 +/- 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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SPECIFIKATIONER TM420 TELEMASTER

PÅFYLDNINGSMÆNGDER

Hydrauliktank. liter 97

Brændstoftank liter 160

Motoroliesump liter 14

Akselolie (for), inkl. nav liter 25

Akselolie (bag), inkl. nav liter 25

Faldkasse liter 1,3

DEF liter 29

Transmission liter 19

ELEKTRISK SYSTEM

Systemspænding Volt 12

Generatoreffekt Amperetimer 150

Batterikapacitet Amperetimer 120

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpetype Stempelpumpe med variabel slagvolumen

Maks. flow for pumpe l/min 160

Maks. tryk for pumpe bar 260

Tid for hydraulisk arbejdsgang

Bomhævning  sekunder 5,1

Bomsænkning sekunder 4,7

Udskydning sekunder 3,6

Tilbagetrækning sekunder 3,5

Skovl ud sekunder 2,9

Skovl ind sekunder 3,4

Arbejdsgang i alt sekunder 15

Maks. løftekapacitet til fuld højde med gafler kg 4100

Løftekapacitet ved fuld højde kg 2250

Løftehøjde mm 5450

Maks. rækkevidde frem mm 3050

Tippelast ved kørsel ligeud – gafler med 500 mm lastcenter* kg 6670

Tippelast ved fuld drejning – gafler med 500 mm lastcenter* kg 5200 **

Tippelast ved fuld drejning – gafler ved beregnet lastfaktor* på 80 % kg 4160 **

Tippelast ved fuld drejning – gafler ved beregnet lastfaktor* på 60 % kg 3120 **

Brydekraft kg 7200

** Tippelast ved kørsel ligeud og fuld drejning med gafler og direkte montering på Q-Fit-slæde iht. EN474 (ISO 14397)

PRÆSTATIONER FOR LÆSSER – GAFFELRAMME MED GAFLER

DÆKUDVALG

Producent Størrelse Type Anvendelsesområde
Dimensionsændringer

Totalhøjde (mm) Bredde over 
dæk (mm)

Michelin 480/80R26 XMCL AG - -

Michelin 480/80R26 BIBLOAD AG/EM +8 0

Michelin 620/70R26 CEREXBIB AG +7 +201

Michelin 17.5R25 XHA EM -54 -19

Michelin 17.5R25 XSNOPLUS EM -60 -19

Nokian 17.5R25 LOADER GRIP TL EM -42 -20

JCB 17.5R25 EARTHMOVER EM -23 -22
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 SPECIFIKATIONER

MOTOR OG KØLING

145 hk JCB EcoMAX-motor •
Luftfilter af cyklontypen •
Rensesystem til indgangsluft •
Bredkernet køler •
Automatisk vendbar blæser +

TRANSMISSION / AKSLER

6-trins Powershift-transmission •
Transmissionslås i 4. og 6. gear •
Kørehastighed 40 km/t •
Koblingsafbryder på bremsepedal for transmission •
Betjening af frem-/bakgear på joystick •
Gearvælger på ratstammen •
Indvendige skivebremser i oliebad •
Differentialespærre for og bag +

HYDRAULIKSYSTEM

Servostyring •
Hydraulik med effektdeling •
Proportionelle betjeningsgreb til bom og udstyr •
Justerbar hydraulik med konstant flow •
Stempelpumpe med variabel slagvolumen •
Ventil til prioritetsstyring •
Sikkerhedsventiler til slangebrud •
JCB Adaptive Load Control •
JCB SmoothRide System +
Biologisk nedbrydelig hydraulikolie +

KABINE

ROPS/FOPS-sikkerhedsstruktur •
Lamineret forrude •
Fuldt justerbart mekanisk sæde •
Sæde med luftaffjedring +
Kabinelys •
LED-kabinelys +
Tilt- og teleskopratstamme •
Justerbar joystickbetjeningskonsol og armlæn •
Visk og vask på for-  og bagrude •
Varmeblæser med 3 hastigheder •
Aircondition +
Højreåbnet vindue med låsefunktion •
Indgangsdør i venstre side med låsefunktion •
Skyderude i venstre side +
Betjening via enkeltgrebsjoystick •
Læssekontrolisolator •
Udvendige sidespejle •
Solafskærmning på forrude og tagrude •
Ildslukker +
Ekstra opbevaringsboks +
Værktøjskasse +

ELSYSTEM

Kørelys for og bag •
LED-kørelys for og bag +
Baklys •
Batteri-isolator •
Roterende advarselsblink +
Dobbelte advarselsblink +
Fire arbejdslys for og bag +
LED-arbejdslys på bom +
Sæt med dobbelt halogenbaklys +
Sæt med tågebaglygte +
LiveLink-telematik •
360 graders LED-arbejdslys +
Fire LED-arbejdslys for og bag +
LED-koblingsbelysning +
12 V-strømstik i kabinen •
Bakkamera med farveskærm +

CHASSIS OG KAROSSERI

Plastkofangere for og bag •
Fast nederste trin •
Kontravægt bagtil i fuld bredde •
Bugseringstræk •
Afskærmning af kardanaksel •
Smørepistol og patron +
Udvendige deluxe-spejle •
Hydraulisk trækkrog +
Rockinger-anhængertræk (15.000 kg) +
Elsystem til anhænger +
Anhængerbremse +
Hjælpekredsløb bagtil +
Undersidebeskyttelse bag +
Undersidebeskyttelse midt +

LÆSSER

Parallelløft •
Dæmpning af bomenden ved løft, udskydning, tilbagetrækning og 
aflæsning af skovl •

Pin and Cone-slæde (CAT III) +
JCB Q-fit-slæde +
Industrislæde +
Elektrisk hurtigskift-pin-isolering i kabinen •
5/8"-koblinger til hjælpehydraulik +

UDSTYR

Kornskovl 4,0 m3 +
Kornskovl 2,7 m3 +
Møgskovl 2,4 m3 +
GP-skovl 1,6 m3 +
Pallegafler 1.067 mm +
Pallegafler 1.200 mm +

STANDARD-/EKSTRAUDSTYR

STANDARD •
EKSTRAUDSTYR  +

FÅS IKKE X

NB. Standard- og ekstraudstyr kan variere efter område

TM420 TELEMASTER







ÉN VIRKSOMHED – OVER 300 MASKINER.

Telemaster TM420
Bruttoeffekt: 108 kW (145 hk)    Løftekapacitet: 4.100 kg    Løftehøjde: 5.450 mm   

Din nærmeste JCB-forhandler
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JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, ST14 5JP.  
Tlf.: +44 (0)1889 590312  E-mail: salesinfo@jcb.com 
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