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MAKS. HASTIGHED
50 km/t

MAKS. KRAFT
173 hk / 129 kW

MAKS. MOMENT
690 Nm



Da vi skabte den NYE JCB AGRIPRO, 

tog vi vores brancheførende teleskoplæsser 

til landbruget og tilføjede mere kraft, mere 

moment, mere hastighed, mere flow og mere 

bremsekraft, hvilket resulterede i nye, aldrig før 

sete niveauer af ydeevne og produktivitet, der 

komplimenterer de allerede enestående niveauer 

af komfort, styrke, holdbarhed og pålidelighed. 

Vi kalder det JCB PROFORMANCE.



Den nye højhastigheds DualTech variable transmission 
er i stand til en tophastighed ved vejkørsel og bugsering 
på op til 50 km/t.

FÅ JOBBET UDFØRT 
HURTIGERE
Den hydrostatiske arbejds‑
hastighed stiger til 22 km/t, med 
hurtigere acceleration rundt på 
gården og i marken.

MERE HASTIGHED



STØRRE ALSIDIGHED
Ny 160 liter i minuttet 
stempelpumpe med variabel 
slagvolumen – leverer 14 % 
mere flow for forbedret 
hydraulisk multifunktion.

Vores hidtil mest kraftfulde og produktive 
teleskoplæsser giver en stigning på 22 % i dynamisk 
trækkraft ved arbejdshastigheder og en stigning på 
25 % i produktiviteten på vejene.

MERE PRODUKTIVITET



Vores nye 173 hk (129 kW), 4,8‑liters JCB DIESELMAX 
Stage V‑motor producerer 690 Nm moment ved kun 
1500 o/min, hvilket giver mere kraft end nogensinde før.

EKSTRA HYDRAULIKKRAFT
Maksimer ydeevnen med øget 
løftekapacitet i arbejdsområdet 
ved rækkevidde og i højden.

MERE KRAFT



STØRRE BRÆNDSTOF
EFFEKTIVITET
Vores Smart Hydraulics‑
system regenererer olien i 
cylindrene, hvilket betyder 
færre motoromdrejninger og 
mere brændstofbesparelse.

Vores DualTech variable transmissioner er halvt 
hydrostatiske og halvt direkte mekanisk drevne, hvilket 
øger effektiviteten for vejkørsel, bugseringsevne og 
ydeevne ved høj hastighed.

MERE EFFEKTIVITET



Vores opvarmede, ventilerede og luftaffjedrede sæde  
i halvlæder med elektrisk justerbar lændestøtte og 
monteret armlæn fuldender det rummelige førermiljø.

MAKSIMAL STABILITET
Større aksler, 500 mm brede 
dæk og integrerede hydrauliske 
bremsesystemer foran og bagpå 
giver større stabilitet og komfort.

MERE KOMFORT



MONTERET SOM STANDARD

MODEL AGRIPRO

Løftehøjde 7,04 m

Løftekapaciteter 4200 kg

Maksimal motorkraft 173 hk / 129 kW

Maksimal kørehastighed 50 kph

Løftekapacitet til fuld højde 3000 kg

Løftekapacitet ved fuld rækkevidde 1750 kg

Rækkevidde ved maks. højde 0,48 m

Rækkevidde med 1 t belastning 3,71 m

SPECIFIKATION.

STANDARDFUNKTIONER
•  Ny JCB DIESELMAX  

Stage V kompatibel motor
• CommandPlus‑kabine.
•  DualTech variable transmissioner
• 50 km/t maksimal hastighed

• Hjælpehydraulik for/bag
• Intelligent hydraulik
• 11 LED‑arbejdslygter
•  Homologeret til europæisk 

traktor
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”Der er ikke ret meget anden konkurrence derude 
for, hvad vores job kræver og hvad denne maskine 
præsterer, det er en match made in heaven.”

OLIVER WILLIAMS |  MÆLKEPRODUCENT, ENGLAND

JCB PROFORMANCE.

https://youtu.be/y7U5HAdS6tg
https://www.jcb.com/en-gb/products/telescopic-handlers/542-70-agripro
https://www.jcb.com/en-gb/

