
ELEKTRYCZNY TELETRUK | 30-19E
Maks. udźwig 3000 kg     Maks. udźwig 1900 kg przy wysięgu 2 m     Maks. wysokość podnoszenia 4100 mm



Firma JCB jest liderem w dziedzinie czystych technologii i redukcji emisji szkodliwych substancji, 
szczególnie w środowiskach miejskich i w przestrzeniach zamkniętych, w których istotna jest jakość 
powietrza E-TEC to nowa generacja produktów elektrycznych o zerowej emisji w miejscu użytkowania, 
które nie wpływają negatywnie na wydajność

Nowy elektryczny Teletruk firmy JCB jest częścią nowej generacji innowacyjnych produktów 
wykorzystujących technologię elektryczną umożliwiającą dostęp do zupełnie nowego świata możliwości.

Unikalny teleskopowy wysięg w przód Teletruka, niewielka powierzchnia podstawy, zwrotność i udźwig 
oraz niezrównana widoczność sprawiają, że jest to wyjątkowo wszechstronna maszyna, która może 
wnieść znaczną wartość dodaną do Twojej firmy.

PO WIĘKSZĄ INNOWACYJNOŚĆSIĘGNIJ





SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ PRZY ŁADOWANIU POJAZDÓW.

Wystarczy podnieść i załadować
1  Teleskopowy zasięg elektrycznego Teletruka 
pozwala operatorowi zachować bezpieczną 
odległość pomiędzy przodem maszyny a tyłem 
ładowanego / rozładowywanego pojazdu, 
pomagając zmniejszyć ryzyko uszkodzenia 
towarów i pojazdu. Pomaga również zmniejszyć 
ryzyko odniesienia obrażeń wynikających z 
ręcznego przenoszenia towarów na i z pojazdów. 

2  Oszczędzaj pieniądze, przestrzeń i zwiększaj 
tempo ponownego załadunku pojazdów poprzez 
załadunek i rozładunek bezpośrednio do 
samochodów dostawczych dzięki wysięgowi 
elektrycznego Teletruka.

3  Brak masztu blokującego widok w przód oraz 
zasięg w przód teleskopowego bocznego 
wysięgnika możesz dokładnie ładować i 
rozładowywać pojazdy, a także wykorzystać 
maksymalną ilość dostępnej przestrzeni.

NOWY ELEKTRYCZNY TELETRUK JCB MA NA CELU ZWIĘKSZYĆ 
SZYBKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PROCEDUR ZAŁADUNKU I 
ROZŁADUNKU POJAZDÓW DOSTAWCZYCH. UNIKALNY 
WYSIĘGNIK TELESKOPOWY UMOŻLIWIA BEZPIECZNY 
ZAŁADUNEK 3 EUROPALET W CIĄGU 2 MINUT. 

2

3

1

Łatwo i bezpiecznie 
załaduj 3 europalety. 

Teleskopowy zasięg pozwala 
na zachowanie strefy 
buforowej przed maszyną w 
celu wyeliminowania 
uszkodzeń karoserii pojazdu i 
urazów związanych z ręcznym 
przenoszeniem towarów.

MINS
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MINUT



Elektryczny Teletruk został zaprojektowany specjalnie do 
pracy w najczystszych, najtrudniejszych i najzimniejszych 
środowiskach logistycznych, z wykorzystaniem 
specjalnych rozwiązań zapewniających zarówno 
wydajność jak i bezpieczeństwo.



SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ POPRZEZ ZAŁADUNEK Z JEDNEJ STRONY.

Wydajność operacyjna.
1  Model 30-19E może udźwignąć 1900 kg przy 
wysięgu w przód wynoszącym 2 m. 

2  Wysięgnik teleskopowy Teletruka może pomóc 
zaoszczędzić średnio 8 minut czasu na otwarcie i 
zamknięcie kurtyny na załadunek pojazdu, 
poprawiając ogólny poziom wydajności w 
zakładzie. 

3  Ładuj przyczepy ustawione obok siebie, aby 
podwoić powierzchnię ładunkową w zakładzie. 

4  Nie ma potrzeby poświęcania dodatkowego 
czasu na przestawianie pojazdów na placu. 4

1

2 3

Zaoszczędź 70 m2 miejsca na samochód 
ciężarowy dzięki jednostronnemu 
załadunkowi.

1900 kg udźwigu przy 2 m zasięgu 
w przód pozwala na umieszczenie 
ładunków na paletach na dalszej 
stronie naczepy z kurtyną. 

UNIKALNY TELESKOPOWY WYSIĘG 
W PRZÓD ELEKTRYCZNEGO 
TELETRUKA POZWALA NA 
ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK 
CIĘŻARÓWEK Z JEDNEJ STRONY, 
ZARÓWNO WEWNĄTRZ, JAK I NA 
ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, 
OSZCZĘDZAJĄC CENNĄ 
PRZESTRZEŃ, CZAS I PIENIĄDZE. 

Bardzo dobra 
widoczność ładunku
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Zwiększ poziom wydajności o nawet 20% 
dzięki elektrycznemu Teletrukowi. Wynika to z 
typowej oszczędności czasu i przestrzeni w 
przypadku załadunku jednostronnego oraz 
wykorzystania pozostałej przestrzeni 
ładunkowej do innych zadań.

MINS

LESS 
SPACE

MNIEJ 
MIEJSCA

MINUT



Prosta praca w kontenerach
1  Funkcje wysięgu w przód, pełnego 
swobodnego podnoszenia i przesuwania na boki 
pozwalają na większą kontrolę nad umieszczaniem 
towarów w kontenerze i umożliwiają operatorowi 
zwarte pakowanie, maksymalizując wykorzystanie 
przestrzeni kontenera.

Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 2,2 m, 
elektryczny Teletruk może łatwo zmieścić się do 
standardowego kontenera o rozmiarze 20 stóp i/lub 
naczepy. 

2  Kompaktowe wymiary oraz wydajne silniki 
napędowe AC elektrycznego Teletruka zapewniają 
doskonałe osiągi na rampach i pochyleniach, bez 
trudu wjeżdżając na pochylenia lub rampy o 
nachyleniu 21%. 

2

1

Bezpieczna praca w dzień i 
w nocy dzięki punktowym 
projektorom LED 
umieszczonym z przodu 
kabiny.

Małe gabaryty dla 
małych przestrzeni.

WYSIĘG RAMIENIA 
TELESKOPOWEGO W 
ELEKTRYCZYM TELETRUKU 
ZAPEWNIA SZYBKIE I BEZPIECZNE 
ZAŁADOWANIE ORAZ 
ROZŁĄDOWANIE KONTENERA.

8 ELEKTRYCZNY TELETRUK 30-19E

SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ Z ZAŁADUNKIEM KONTENERA.



Niewielka wysokość kabiny 
wynosząca 2,2 m oznacza, że 
elektryczny Teletruk może z 
łatwością zmieścić się w 
kontenerze o rozmiarze 20 stóp. 

Udźwig 1600 kg przy 
zasięgu w przód 2,5 m.

Funkcja podnoszenia 
swobodnego do pełnej 
wysokości 1575 mm jest 
funkcją standardową.

Światła LED w 
standardzie.

MAXIMISEMAKSYMALIZUJ

PRZESTRZEŃ



SIĘGNIJ  PO WIĘKSZY KOMFORT.

Pełny komfort.
1  Elektryczny Teletruk wyposażony jest w nową 
przestronną kabinę JCB CommandPlus o większej 
przestrzeni wewnętrznej i nowej konstrukcji fotela. 
Wejście i wyjście z wózka Teletruk jest również 
bezpieczne i łatwe dzięki intuicyjnym, dobrze 
umiejscowionym uchwytom i szerokiemu 
dostępowi.

2  Unikalna, boczna konstrukcja wysięgnika wózka 
elektrycznego Teletruk JCB zapewnia operatorowi 
niezrównaną widoczność w zakresie 360 stopni. 
Konstrukcja umożliwia również pełną widoczność  
końcówek wideł i akcesoriów po całkowitym złożeniu 
i opuszczeniu, nawet wewnątrz kontenerów.

3  Operator jest dobrze informowany dzięki 
czytelnym wyświetlaczom, które nie ograniczają 
widoczności.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA 
MA NA CELU ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEGO KOMFORTU 
PRACY OPERATORA PRZEZ CAŁY DZIEŃ ROBOCZY, 
UMOŻLIWIAJĄC UZYSKANIE Z TEJ NIEZWYKLE 
WSZECHSTRONNEJ MASZYNY MAKSYMALNEJ 
PRODUKTYWNOŚCI. 

3 42

4  Elektryczny Teletruk wyposażony jest 
również w pojedynczą dźwignię sterującą, 
przez co obsługa jest prostsza i bardziej 
precyzyjna, dzięki systemowi SMART 
Hydraulics.

5  Kabina z certyfikatem ROPS/FROPS  
jest dostępna w wersji z otwartym dachem, 
częściowo przeszklonej i w pełni 
przeszklonej, zapewniając najbardziej 
komfortowe warunki pracy, niezależnie od 
klimatu i warunków.

5

COMMANDPLUS

1
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Fotel Grammer 
o udźwigu do 
170 kg.

Wszystkie funkcje systemu 
SMART Hydraulics, 
kierunek i prędkość jazdy 
są sterowane za pomocą  
jednego joysticka.

W przypadku ochłodzenia się 
pogody lub wczesnego chłodnego 
rozruchu, dostępny jest 
podgrzewany fotel i ogrzewanie 
kabiny.

Obudowa kabiny jest zgodna z 
międzynarodowymi przepisami ROPS/FOPS 
i posiada wiele cech zapewniających 
niezrównane bezpieczeństwo i komfort 
operatora. 

1



SIĘGNIJ  PO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO.

Pełna kontrola
1  Unikalny aktywny tryb Kontroli ruchu ładunku od JCB 
ostrzega operatora i stopniowo zatrzymuje układ 
hydrauliczny podnośnika, gdy osiągnięta zostanie 
maksymalna przepustowość, uniemożliwiając 
przechylenie do przodu. Operator powiadamiany jest za 
pomocą prostego, progresywnego systemu świateł 
ostrzegawczych: zielonych, pomarańczowych i 
czerwonych. 

2  Konstrukcja elektrycznego Teletruka zapewnia 
wyjątkowe 360-stopniowe pole widzenia, zarówno wokół 
maszyny, jak i na osprzęt dodatkowy, zapewniając 
wyjątkowe bezpieczeństwo w miejscu pracy.

3  Unikalna cecha 111 stopni obrotu karetki sprawia, że 
przenoszenie towarów jest znacznie łatwiejsze i 
bezpieczniejsze. Wózek elektryczny Teletruk może 
również łatwo podnieść ładunek, który spadł lub się 
przewrócił, co eliminuje konieczność ręcznego 
przenoszenia. 

Sygnalizatory świetlne i alarmy cofania są montowane w 
standardzie dla dodatkowego bezpieczeństwa w miejscu 
pracy z opcją niebieskiego punktowego światła cofania.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ, PRECYZJA STEROWANIA I KILKA 
UNIKATOWYCH CECH KONSTRUKCYJNYCH SPRAWIAJĄ, ŻE 
ELEKTRYCZNY WÓZEK TELETRUK OSIĄGA NOWY POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA, DZIĘKI CZEMU WSZYSCY OPERATORZY CZUJĄ, 
ŻE MAJĄ PEŁNĄ KONTROLĘ, NIEZALEŻNIE OD ŚRODOWISKA I 
ZASTOSOWANIA.

1

3

2

DEGREES

1
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SIĘGNIJ  PO WIĘKSZE ZRÓWNOWAŻENIE.

Do bardziej ekologicznej pracy.
1  Elektryczny Teletruk to urządzenie o zerowej 
emisji w miejscu użytkowania, co czyni z niego 
właściwą maszynę do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych.

2  Maksymalizuj czas pracy i zwiększ wydajność 
dzięki pomiarowi zużycia energii w czasie 
rzeczywistym za pomocą systemu 
telematycznego LiveLink firmy JCB. Średnie 
zużycie energii zgłaszane przez klientów wynosi 
4,1 kWh.

FIRMA JCB JEST LIDEREM W DZIEDZINIE CZYSTYCH TECHNOLOGII I 
REDUKCJI EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI, SZCZEGÓLNIE W 
ŚRODOWISKACH MIEJSKICH I W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH, W 
KTÓRYCH ISTOTNA JEST JAKOŚĆ POWIETRZA ELEKTRYCZNY WÓZEK 
TELETRUK JEST JEDNĄ Z NOWYCH MASZYN Z SERII E-TEC, KTÓRA 
WYKORZYSTUJE TECHNOLOGIĘ ELEKTRYCZNĄ, ABY ZAPEWNIĆ DOSTĘP 
DO ŚWIATA NOWYCH MOŻLIWOŚCI, JEDNOCZEŚNIE CHRONIĄC 
ŚRODOWISKO DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

2

1

3

3  Elektryczny Teletruk został zaprojektowany w 
taki sposób, aby pracował równie efektywnie na 
zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, co czyni go 
doskonałym rozwiązaniem dla wielu różnych 
branż i zastosowań.

Elektryczny Teletruk charakteryzuje się niskim 
poziomem hałasu, co pomaga poprawić orientację 
operatora i komunikację z innymi pracownikami. 
Oznacza to również brak ograniczeń co do godzin 
pracy i sprawia, że jest to mądra inwestycja dla 
pracy w centrum miasta i środowiskach o niskim 
dopuszczalnym poziomie hałasu. 
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Unikalny boczny wysięgnik wózka Teletruk 
umożliwia operatorowi dostęp do drugiego, 
trzeciego i czwartego rzędu towarów, poprawiając 
efektywność i wykorzystanie powierzchni, a także 
zmniejszając koszt jednostkowy. 



Praca 24/7.
1  Rozumiemy, że większość operacji logistycznych 
działa non-stop i zaprojektowaliśmy elektryczny wózek 
Teletruk tak, aby stanowił integralną część logistycznego 
łańcucha dystrybucji "ostatniej mili". Wszystko, 
począwszy od lepszej widoczności, po szybką wymianę 
akumulatora, zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić 
ciągłą pracę i zarabianie.

2  Akumulator jest wyjmowany przez tylne drzwi 
dostępowe. Wszystkie akumulatory są standardowo 
wyposażone w kieszenie widełek i jeden punkt 
podnoszenia. Wymiana akumulatora zajmuje 2 minuty. 

Ładowanie akumulatora polega na podniesieniu 
pokrywy akumulatora i podłączeniu go do ładowarki 
GNB o wysokiej częstotliwości. Klienci zazwyczaj 
osiągają 8-godzinny czas pracy przy 80% zużycia 
akumulatora.

Prędkość maszyny można dostosować do każdego 
otoczenia. Przyspieszenie maszyny można zmniejszyć o 
10, 20 lub 30% poprzez naciśnięcie przycisku eco 1, 2  
lub 3 razy. 

ELEKTRYCZNY WÓZEK TELETRUK FIRMY JCB ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I 
WYPRODUKOWANY Z MYŚLĄ O WYDAJNEJ PRACY W TRYBIE 24/7 
UNIKALNY WYSIĘGNIK TELESKOPOWY OSZCZĘDZA CZAS, MIEJSCE I 
PIENIĄDZE, A JEGO AKUMULATOR MOŻNA SZYBKO WYMIENIĆ, A TAKŻE 
MOŻNA ZDALNIE MONITOROWAĆ STATUS MASZYNY I AKUMULATORA. 
DZIĘKI TEMU JEST TO IDEALNY WYBÓR DLA STALE 
PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA.

2 1

SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ.
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Unikalny teleskopowy zasięg w przód elektrycznego 
Teletruka pozwala na załadunek furgonetki, 
ciężarówki, kontenera i wagonów, wspierając 
wszystkie obszary operacji logistycznych. 



2

Przewaga dzięki konstrukcji. 
1  30-19E został zbudowany wykorzystując wyłącznie 
wiodące w branży elementy Najnowsza generacja 
sterowników silników AC Zapi jest montowana na 
panelu termicznym, który wraz z jednoczęściową 
obudową rozprasza ciepło generowane przez 
sterowniki, co oznacza, że nie są potrzebne dodatkowe 
wentylatory chłodzące i redukuje się koszty serwisu oraz 
zapewnia trwałość.

2  Unikalna konstrukcja elektrycznego Teletruka JCB 
zawiera w pełni przechylaną kabinę, co umożliwia łatwy 
dostęp w celu serwisowania i konserwacji. To powoduje 
optymalizację czasu serwisu i kontroli komponentów.

Harmonogram serwisowania jest zapewniony przez  
standardowo zainstalowany w Teletruku 30-19E system 
JCB LiveLink. 

3  Niezależne silniki napędowe najnowszej generacji 
są wspomagane przez jednoczęściową obudowę JCB  
i są w pełni chronione 4-milimetrową osłoną.  

ELEKTRYCZNY TELETRUK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I  
WYKONANY ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI OGÓLNOŚWIATOWYMI 
STANDARDAMI PRODUKCJI JCB. JCB JEST RÓWNIEŻ ŚWIATOWYM 
LIDEREM W PROJEKTOWANIU WYSIĘGNIKÓW TELESKOPOWYCH, 
CO MOŻNA ZAUWAŻYĆ W NASZYCH LEGENDARNYCH 
ŁADOWARKACH TELESKOPOWYCH TELESKOPOWYCH.

1

SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ MOC I NIEZAWODNOŚĆ.

3
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Jednoelementowe podwozie jednoelementowe 
podwozie pozwala zmaksymalizować moc i 
zminimalizować masę maszyny. W celu 
zwiększenia sztywności konstrukcji, wysięgnik 
na elektrycznym Teletruku jest zamontowany 
nisko, co gwarantuje również doskonałą 
widoczność w zakresie 360 stopni. 



Dla dodatkowego spokoju ducha, Teletruk 30-19E 
posiada 2-letnią gwarancję JCB na maszynę,  
3 lata/6000 godzin na napęd i sterowanie  
Zapi oraz  1200 cykli ładowania akumulatora.



   OKRĘG ODSTĘPU - 7,5 m

SIĘGNIJ  PO WIĘKSZĄ WSZECHSTRONNOŚĆ.

Czysta wszechstronność.
1  Długość elektrycznego Teletruka (łącznie z widłami) 
wynosi zaledwie 4,1 m i dzięki swojej osi obrotu 
ma możliwość obracania się w promieniu 5 m.  

2  Elektryczny Teletruk posiada w pełni uszczelnioną 
obudowę, która chroni wszystkie kluczowe elementy 
napędu elektrycznego przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, zapewniając optymalną 
wydajność we wszystkich środowiskach.

3  Specjalna gama osprzętu dodatkowego Teletruk 
oraz kompatybilność z pełną gamą osprzętu 
specyficznego dla branży daje Ci elastyczność i 
dodatkową wszechstronność w pracy w szerokim 
zakresie zastosowań. 

System Changezee zastosowany w Teletruku umożliwia 
zmianę wideł i innych elementów osprzętu w ciągu 
30 sekund za pomocą hydraulicznego systemu 
szybkozłączy.

UNIKALNY ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY JCB TELETRUK JEST 
NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNYM WÓZKIEM CZOŁOWYM NA ŚWIECIE, 
A NOWY MODEL ELEKTRYCZNY CZYNI GO JESZCZE BARDZIEJ 
WSZECHSTRONNYM.
90-STOPNIOWA OŚ OBROTU UMOŻLIWIA ŁATWIEJSZĄ I 
BEZPIECZNIEJSZĄ PRACĘ NA OGRANICZONEJ PRZESTRZENI.

2

1

3

OKRĘG ODSTĘPU - 5,05 mTELETRUK 
30-19E

STANDARDOWY  
3,0-TONOWY  

WÓZEK WIDŁOWY

OKRĘG OBROTU - 4,37 m
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Elektryczny Teletruk został zaprojektowany 
tak, aby zapewnić większą wydajność 
operacyjną wewnątrz magazynu poprzez 
wspomaganie ciągłej pracy innych urządzeń 
transportu bliskiego.



System telematyczny LiveLink pomaga w zdalnym monitorowaniu 
i zarządzaniu flotą maszyn z dowolnego miejsca na świecie 
poprzez radykalne zwiększenie wydajności, produktywności, 
bezpieczeństwa i ochrony całej floty maszyn JCB i innych niż JCB.

WYDAJNOŚĆ MASZYNY: Śledź codzienną pracę maszyny za pomocą 
regularnych raportów o wydajności, które dostarczają informacji na temat 
wykorzystania, lokalizacji, stanu akumulatora i maszyny, w tym czasu pracy 
i stopnia naładowania, kodów błędów do celów diagnostycznych, 
alarmów bezpieczeństwa, zużycia energii i wpływu na środowisko. JCB 
LiveLink zapewnia, że maszyny są utrzymywane w ruchu w celu 
zapewnienia maksymalnego czasu sprawności i zwrotu z inwestycji.

NIEZAWODNOŚĆ MASZYNY: Dokładne godziny pracy i alarmy serwisowe 
poprawiają planowanie konserwacji w celu optymalizacji produktywności 
maszyn. 

BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY: Alerty systemu wirtualnego ogrodzenia 
LiveLink w czasie rzeczywistym informują Cię, kiedy maszyny opuszczają 
określone strefy. Dostępna jest też funkcja alarmów informujących o 
użytkowaniu poza wyznaczonymi godzinami. 

  Śledź lokalizację dowolnego urządzenia poprzez 
połączenie Bluetooth.

  Rozwiązanie telematyczne dla rynku wtórnego, które 
można zamontować w każdej maszynie. 

SYSTEM TELEMATYCZNY LIVELINK WIESZ TO, CO WIDZĄ PRACOWNICY.

Aplikacja Operator

Aplikacja JCB Operator zapewnia szybsze, jaśniejsze i dokładniejsze 
informacje o Twojej flocie, bezpośrednio od osób korzystających z 
Twojego sprzętu każdego dnia.

BĄDŹ W KONTAKCIE: Regularnie sprawdzaj swoją maszynę dzięki 

widoczności w portalu LiveLink Fleet.

DOSTOSUJ SWOJE KONTROLE:  Dostosuj swoje listy kontrolne tak, aby 

pasowały do każdego zastosowania, klienta lub miejsca.

PRZESYŁAJ, ABY BYĆ NA BIEŻĄCO: Przesyłaj przydatne informacje ze 

zdjęciami i komentarzami.

W PEŁNI KOMPATYBILNA: Aplikacja JCB Operator współpracuje z 

maszynami i urządzeniami nieposiadającymi telemetrycznych.

UZYSKAJ DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI: Uzyskaj dostęp do 

dokumentacji, takiej jak przewodniki szybkiego startu.

FL EE T

LiveLink Fleet umożliwia śledzenie każdego aspektu sprzętu w 
celu maksymalizacji wydajności i czasu sprawności maszyn.

MNIEJ ZGADUJ, WIEDZ WIĘCEJ: Problemy ze sprzętem i przypomnienia 
serwisowe są rejestrowane natychmiast po ich wystąpieniu,  
co pomaga szybko reagować.

OCZY PRZY ZIEMI: Zintegruj LiveLink Fleet z aplikacją mobilną JCB 
Operator oraz danymi od operatorów z codziennych kontroli urządzeń, 
które natychmiast trafiają do Twojego kokpitu.

PEŁNY SPOKÓJ DUCHA: Alerty bezpieczeństwa operatora pomagają 
zapewnić efektywne i bezpieczne użytkowanie maszyn.

MĄDRZEJSZE NARZĘDZIA, MĄDRZEJSZE DECYZJE: Od przepracowanych 
godzin do zużycia energii, dostęp do indywidualnych analiz floty, aby 
podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje.

PROSTOTA BEZ PAPIEROLOGII: Certyfikaty dostępu, informacje o gwarancji, 
instrukcje szybkiego uruchamiania maszyn i instrukcje obsługi.

PEŁNA KONTROLA NAD TWOJĄ FLOTĄ.

*Poszczególne funkcje aplikacji LiveLink Telematics, LiveLink Fleet i aplikacji 
Operator różnią się w zależności od regionu, źródła zasilania i typu maszyny.L I TE

ASSE T  TAG
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Zakłady produkcyjne  
Przedstawicielstwa handlowe
Centrale dystrybucji części
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DZIAŁAJĄCA NA CAŁYM ŚWIECIE SIEĆ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA FIRMY 
JCB ZAPEWNIA POMOC TECHNICZNĄ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. 
NIEZALEŻNIE OD POTRZEB I MIEJSCA UDZIELAMY SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ 
POMOCY, ABY ZAPEWNIĆ PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ MASZYN.

1  Zespół pomocy technicznej zapewnia 
natychmiastowy i całodobowy dostęp do fachowej 
wiedzy, a zespoły ds. finansów i ubezpieczeń 
oferują elastyczne i konkurencyjne oferty.

2  Globalna sieć sprzedaży części zamiennych 
firmy JCB to kolejny czynnik poprawiający 
wydajność. Korzystając z 18 regionalnych centrali, 
możemy w ciągu 24 godzin dostarczyć ok. 95% 
wszystkich części w dowolne miejsce na świecie. 
Oryginalne części JCB są doskonale dopasowane do 
maszyn, gwarantując w ten sposób optymalne 
osiągi i wydajność pracy.

3  Firma JCB oferuje kompleksowe, przedłużone 
pakiety gwarancyjne, a także umowy dotyczące 
wyłącznie serwisu lub napraw i konserwacji. 
Niezależnie od wybranej opcji, nasze zespoły 
konserwacyjne na całym świecie oferują usługi w 
konkurencyjnych cenach, elastyczne cenniki oraz 
szybkie i skuteczne naprawy w ramach 
ubezpieczenia. 

Uwaga: Usługa JCB LIVELINK i rozszerzone pakiety gwarancyjne JCB nie są dostępne w każdym regionie – ich dostępność należy potwierdzić u 
lokalnego dystrybutora.
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DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNY TELETRUK 30-19E

WYMIARY STATYCZNE 

WYMIARY STATYCZNE

A Wysokość podnoszenia mm 4000

B Wolny skok (standard) mm 1575

C Wysokość (wysunięty wysięgnik) mm 4625

D Wysokość osłony górnej mm 2245

E Wysokość fotela operatora mm 1071

F Długość do czoła widelca mm 3000

G Rozstaw osi mm 1800

H Odległość od c/l osi przedniej do czoła widelca mm 515

J Odległość od c/l osi przedniej do czoła widelca (pełna wysokość) mm 715

K Środek ciężkości mm 500

L Udźwig (z przesunięciem w bok) kg 3000

M Prześwit (najniższy punkt) mm 143

N Prześwit (środek rozstawu osi) mm 172

O Szerokość płyt mocowania wideł mm 1200

P Maksymalna szerokość maszyny mm 1295

Q Łączne nachylenie ładunku stopnie 111

UDŹWIG

Zakresy udźwigu

A 3000 kg

B 2500 kg

C 1900 kg

D 1600 kg

na 2 m 1900 kg

012m
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DANE TECHNICZNEELEKTRYCZNY TELETRUK 30-19E

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Typ silnika Elektryczny

Ciśnienie robocze dla osprzętu dodatkowego bar 170

Przepływ oleju dla osprzętu (standardowy/wysoki) l/min 28/70

Maksymalny zasięg z podłoża (środek ciężkości ładunku 500 mm) mm 2230

Maksymalny zasięg wysięgnika w poziomie (środek ciężkości ładunku 500 mm) mm 2390

Promień zawracania mm 2525

Szerokość alei przy układaniu pod kątem 90° 800 x 1200/1000 x 1200 mm 4000

Masa bez ładunku kg 5040

Prędkość jazdy (standardowa) km/h 18

Zdolność pokonywania wzniesień (bez ładunku) % 21

Układ napędowy Elektryczny

Rodzaj hamulca postojowego Ręczny

Opony PPS (pół-stałe)

Rozmiar opon z przodu (standardowo) 29 x 10 x 12

Rozmiar opon z tyłu (standardowo) 21 x 8 x 9

STANDARDOWY WÓZEK WIDŁOWY A ELEKTRYCZNY TELETRUK JCB

1900kg

3.00m

1125kg

2.75m

27D

1900kg

3.15m

27D

STANDARDOWY 3,0
-TONOWY WÓZEK WIDŁOWY

1900kg

3.00m

1125kg

2.75m

27D

1900kg

3.15m

27D

STANDARDOWY 5,0
-TONOWY WÓZEK WIDŁOWY

1900kg

3.00m

1125kg

2.75m

27D

1900kg

3.15m

27D

TLT30-19E

   OKRĘG ODSTĘPU
 - 5,05 m

   OKRĘG ODSTĘPU - 7,5 m

   OKRĘG ODSTĘPU - 8,5 m







Najbliższy dealer firmy JCB

9999/6104 pl-PL 07/19 Wydanie 1

www.carbonbalancedpaper.com
unikalny numer wydruku

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  E-mail: salesinfo@jcb.com  
Najnowsze informacje na temat tej serii produktów można pobrać na stronie: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne części niniejszej publikacji nie mogą być reprodukowane, przechowywane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie ani jakimikolwiek środkami 

elektronicznymi, mechanicznymi lub innymi, ani kopiowane bez uzyskania wcześniejszej zgody działu JCB Sales. Wszelkie odniesienia w niniejszej publikacji do mas roboczych, rozmiarów, wydajności i 

innych osiągów podano wyłącznie w charakterze danych pomocniczych i mogą one być inne w poszczególnych typach maszyn. W związku z tym nie można się na nich opierać przy wyborze urządzeń 

do poszczególnych zastosowań. Wszelkich porad i wskazówek powinien zawsze udzielać przedstawiciel handlowy firmy JCB. Firma JCB zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do specyfikacji bez 

wcześniejszego powiadomienia. Zamieszczone w niniejszej dokumentacji ilustracje i dane techniczne mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów. Wszystkie ilustracje były aktualne w czasie 

ich drukowania. Logo JCB stanowi zastrzeżony znak towarowy firmy J C Bamford Excavators Ltd.

ELEKTRYCZNY TELETRUK 30-19E
Maks. udźwig 3000 kg     Maks. udźwig 1900 kg przy wysięgu 2 m     Maks. wysokość podnoszenia 4100 mm 

JEDNA FIRMA, PONAD 300 MASZYN


