
LOADALL | LANDBRUGSSERIE

EFFEKT
109 – 173 hk

LØFTEKAPACITET
3200 kg – 6000 kg

LØFTEHØJDE 
6,2 – 9,5 m



VERDENS NR. 1 LANDBRUGS 
TELESKOPLÆSSERE.
Vores Stage V serie III Loadalls er den foretrukne 
teleskoplæsser til landbruget med en række modeller 
til enhver anvendelse.



VORES BEDSTE KABINE NOGENSINDE.
Vores helt nyt CommandPlus-kabine giver førere 
bedste kabineplads i klassen, støjniveau og udsyn hele 
vejen rundt samt vores kommando-kørestilling.

DET BEDSTE UDSYN
Brancheførende udsyn med de 
nye helstøbte, multikurvede 
ruder i ét stykke, som øger 
udsynet fremad med 14 %.

Alle betjeningsanordninger er  
lige ved hånden og tydeligt 
synlige for føreren.



VORES BEDSTE TRANSMISSIONER.
Vores udvalg af transmissionsmuligheder er 
skræddersyet til dine specifikke landbrugskrav,  
lige fra TorqueLock, PowerShift, AutoShift til den 
prisbelønnede DualTech variable transmission.

Nyd firehjulstræk (4WD) 
som standard, tohjulstræk 
(2WD) med et tryk på en 
knap og muligheden for 
begrænset selvspærrende 
differentiale (LSD), der sikrer 
trækkraft til enhver tid.



VORES BEDSTE MOTORER.
Vores 4,8-liters DIESELMAX-motorer opfylder de 
seneste EU Stage V-regler med ultralave emissioner, 
autostop-teknologi, lavt brændstofforbrug og næste 
generation af partikelkontrol.

KRAFT TIL ALLE FORMÅL
• 109 hk / 81 kW (516 Nm)
• 130 hk / 97 kW (550 Nm)
• 150 hk / 112 kW (600 Nm)
• 173 hk / 129 kW (690 Nm)



VORES BEDSTE HYDRAULIK.
Vores regenerative hydrauliksystem, automatiske 
skovl rysten, ekstraudluftning, bomslutdæmpning  
og automatiske SmoothRide-system er alle en del  
af JCB Smart Hydraulics-pakken.

•  Konstant hjælpeflow til 
hydraulisk drevne 
redskaber.

•  Op til 160 liter pr. minut 
stempelpumper med 
variabel slagvolumen*.

*modelafhængigt.



FREMRAGENDE UDSYN 
HELE VEJEN RUNDT
Lavt bomomdrejningspunkt, 
fremragende højre hånds udsyn 
over motorhjælmen med 
LED-arbejds lygter foran, bagtil, 
bom og lift for at optimere 
udsynet under mørke forhold.

VORES BEDSTE 
SIKKERHEDSFUNKTIONER.
Vores patentbeskyttede Adaptive Load Control 
System giver føreren mulighed for at køre problemfrit 
uden at hæmme produktiviteten og sikrer stabilitet.



STANDARDFUNKTIONER
•  Ny JCB DIESELMAX  

Stage V kompatibel motor
• CommandPlus-førerhus
•  Powershift og DualTech 

Variable Transmissions

• Hydraulisk støtte for og bag
• Intelligent hydraulik
• Op til 11 LED-arbejdslys
•  Homologeret til europæisk 

traktor

MONTERET SOM STANDARD

SPECIFIKATION.

MODEL 532‑60 538‑60 532‑70 538‑70 542‑70 536‑95 560‑80

Løftehøjde 6,22 m 6,23 m 7 m 7,01 m 7,01 m 9,49 m 7,9 m

Løftekapaciteter 3200 kg 3800 kg 3200 kg 3800 kg 4200 kg 3600 kg 6000 kg

Løftekapacitet til fuld 
højde 

3200 kg 3800 kg 2750 kg 2500 kg 2750 kg 2000 kg 3000 kg

Løftekapacitet ved fuld 
rækkevidde 

1400 kg 1550 kg 1675 kg 1400 kg 1675 kg 575 kg 1750 kg

Rækkevidde ved maks. 
højde 

0,87 m 0,87 m 0,48 m 0,48 m 0,48 m 2,43 m 0,92 m

Rækkevidde med 1 t 
belastning

3,33 m 3,34 m 3,72 m 3,37 m 3,73 m 5,09 m 4,48 m
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HØJERE YDEEVNE.  
HØJERE DREJEMOMENT. 

MERE DUALTECH.

www.jcb.bronsgroup.com.com

https://www.youtube.com/watch?v=J1GlltaSlF0
https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=ae157d5d-a7a0-40e1-94cd-42025a10c079&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb

