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MASZYNY CIĘŻKIE JCB
DO NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ

Firma JCB  posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz maszyn 

ciężkich, przeznaczonych do najtrudniejszych zadań.

Od koparek kołowych, koparek gąsienicowych po ładowarki 

przegubowe oraz maszyny zagęszczające.

Od początku istnienia firmy JCB jednym z kluczowych aspektów

przy produkcji maszyn była jakość wykonania. Wszystkie maszyny 

opuszczające fabrykę przechodzą trzykrotną kontrolę jakości.

Wdrożony system pozwala wyłapać ewentualne problemy

już na etapie linii produkcyjnej i dostarczać produkt najwyższej 

jakości, wyróżniający się niezawodnością.
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JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
KOPAREK KOŁOWYCH

Koparki kołowe JCB są kluczowym elementem prac w terenie,

dlatego zbudowano je na bazie jakości i niezawodności.

Wytrzymałe komponenty, komfort pracy, wydajność czynią

je bardzo uniwersalnymi maszynami do każdej pracy.

KOPARKI KOŁOWE JCB
1   JS145W, JS160W, JS175W
Wymienione koparki kołowe JCB mają masę operacyjną w zakresie 14-19 ton.  Wysoce wydajny 
silnik JCB, spełniający normę emisji spalin Stage IIIB/Tier 4 Interim bez potrzeby stosowania 
filtra cząstek stałych DPF zmniejsza zużycie paliwa aż o 10%.  Wyposażenie koparek, ciężkie osie, 
stabilizatory i lemiesz są przystosowane do najcięższych zastosowań. Modele JS145 i JS175W mogą 
występować w konfiguracji HRC, czyli z podnoszoną kabiną. 

2   JS200W
Masa operacyjna około 22 tony.  Zaprojektowana z niezwykłą wytrzymałością, wydajnością, komfortem 
i bezpieczeństwem. Koparka kołowa JS200W została stworzona do najbardziej wymagających aplikacji. 
Koparka występuje również w konfiguracji WASTEMASTER HRC, jest to pakiet na wysypiska 
śmieci, przeładunek wagonów, załadunek odpadów recyklingowych. Ramiona są dostępne w wersji 
podstawowej MH, lub wersji tzw. „gęsia szyja”,  ułatwiającej dostęp w trudne miejsca.

3   JS20MH
Koparka kołowa o masie 20 t z podnoszoną kabiną operatora na wysokość aż 5,38 m, czyni maszynę 
idealną do załadunku pojemników i kontenerów na wysypiskach śmieci i w firmach recyklingowych.
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KOPARKI KOŁOWE JCB

1   Klapy otwierane za pomocą siłowników gazowych, 
wnęki na układy są duże i szerokie co zapewnia łatwy 
dostęp do punktów serwisowych i codziennej obsługi 
operatora. 

4   Wysięgnik koparek kołowych jest 3-częściowy. 
Zbudowany jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
na rozciąganie, a wewnętrzne przegrody, tzw. stężenia 
zwiększają sztywność i żywotność.

2   Nowe silniki EcoMAX 
T4i . Oszczędność paliwa
o 10% w stosunku do 
starszej jednostki T3.  
Wynika to z faktu, że 
EcoMAX produkuje 
wysoki moment  przy 
niskich obrotach silnika, 
zaledwie 1500-1600 obr/
min. Nowy optymalny 
system sterowania układem 
wentylacji umożliwia 

optymalizację prędkości wentylatora. Dzięki temu zmniejsza się hałas 
spowodowany przez niepotrzebne powietrze i minimalizuje się 
zużycie paliwa.

5    Wzmocniona rama i ramię koparki wykonane są 
ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. 
Zaawansowane procesy produkcyjne i montażowe 
zapewniają wysoką precyzję wykonania i jakość 
montowanych elementów. Rama obrotowa koparek 
została tak skonstruowana, żeby zwiększyć wytrzymałość 
i zmniejszyć powstające naprężenia.
 

3   Poziom hałasu został 
zmniejszony do 73 dB. 
Dzięki zastosowaniu 6 
gumowych mocowań 
kabiny zminimalizowano 
wstrząsy i wibracje. Dzięki 
takim rozwiązaniom 
koparki JCB można używać 
w dowolnym miejscu. 

6    Standardowy 7 calowy, 
pełnoekranowy, wielofunkcyjny 
wyświetlacz. Łatwy do odczytania we 
wszystkich warunkach oświetleniowych, 
zapewnia błyskawiczny dostęp do 
informacji na temat pracy maszyny. 
Dzięki takim rozwiązaniom koparki JCB
można używać w dowolnym miejscu.
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OSPRZĘTY DO KOPAREK KOŁOWYCH

1   ŁYŻKI KOPARKOWE
• Zwiększona wydajność i innowacyjna konstrukcja 

zapewniająca sprawniejsze kopanie, lepsze utrzymywanie 
ziemi i całkowite zrzucanie materiału.

• Pozycja obrotu została obniżona, zapewniając utrzymanie 
wyższej procentowej siły wyrywania niż w starszych 
modelach łyżek oraz łyżkach firm konkurencyjnych. 

• Tylny profil i konstrukcja typu Torsion Box zostały 
przeprojektowane, aby zapewnić 100-procentowy 
współczynnik napełnienia i mniejszy opór. 

4   CHWYTAKI SORTUJĄCE
• Nieograniczony obrót (360°). 
• Brak zderzaków krańcowych zapewnia zawsze 

zamknięcie chwytaka, nawet w przypadku zużytych
 płyt dolnych. 
• Siłownik zaciskowy z zaworami jednokierunkowymi
 z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia przewodów 

dla maksymalnego bezpieczeństwa. 

2   SZYBKOZŁĄCZA
• Umożliwiają bezpieczną, szybką zmianę osprzętu bez 

wychodzenia z kabiny, co minimalizuje przestoje. 
• Zapewniają stosowanie zawsze optymalnego osprzętu. 
• Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwóm 

niezależnym mechanizmom blokowania. 

5   CHWYTAKI DO ZŁOMU 
• Nieograniczony obrót (360°) 
• Brak zderzaków krańcowych zapewnia zawsze zamknięcie 

chwytaka, nawet w przypadku zużytych płyt dolnych. 
• Siłownik zaciskowy z zaworami jednokierunkowymi
 z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia przewodów
 dla maksymalnego bezpieczeństwa 

3   MŁOTY WYBURZENIOWE 
• Cicha praca: tłumiki pomiędzy osłoną a modułem 

uderzeniowym minimalizują emisję hałasu 
• Parametry dopasowane do maszyn JCB 
•  Automatyczne smarowanie: oszczędność czasu i 

prawidłowe smarowanie zapewniające długi okres 
eksploatacji.

6   UNIWERSALNE KRUSZARKO-PRZECINARKI
• Umożliwiają usuwanie, przetwarzanie i oddzielanie 

materiału przez jedną maszynę, tak aby różne materiały 
mogły być poddawane recyklingowi.

• Wytrzymały moduł obrotowy zapewnia nieograniczony 
obrót (360º).

• Używane do wyburzania budynków w bezpieczny
 i kontrolowany sposób.
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KOPARKA KOŁOWA JCB HYDRADIG
1   WIDOCZNOŚĆ Model JCB Hydradig 110 W pozwala korzystać z pełnej 
widoczności dookoła z możliwością obserwacji wszystkich czterech kół oraz
przestrzeni – 1 m wokół maszyny na poziomie gruntu.

2   STABILNOŚĆ Maszyna  zapewnia najlepszą w swojej klasie stabilność boczną, 
połączoną z minimalnym zachodzeniem tyłu maszyny podczas obrotu.

3   SERWISOWANIE Dzięki łatwej dostępności wszystkich punktów 
serwisowych z poziomu podłoża, interwałowi smarowania wszystkich punktów 
obrotu części kopiącej, lemiesza oraz stabilizatorów wynoszącemu 500 motogodzin 
JCB Hydradig 110 W jest wyjątkowo łatwa do konserwacji.

MOBILNOŚĆ Maksymalna prędkość 40 km/h i bezstopniowe przełożenie 
przekładni silnika T4i EcoMAX o mocy 81 kW umożliwia szybszy i bardziej 
komfortowy dojazd do miejsc pracy oraz przemieszczanie się między nimi.

ZWROTNOŚĆ Dzięki dostępnym w standardzie 3 trybom sterowanie (4 koła 
skrętne, 2 koła skrętne lub tryb kraba) manewrowanie nawet na najciaśniejszych 
placach budowy w terenie zurbanizowanym jest wyjątkowo łatwe.

PIERWSZA W SWOJEJ KLASIE
JCB HYDRADIG

Koparka kołowa JCB Hydradig została skonstruowana by w swojej 

klasie być pierwsza pod względem widoczności, stabilności, zwrotności, 

mobilności i możliwości serwisowania. Dzięki temu jest odpowiedzią 

na pięć kluczowych wyzwań stojących przed klientami w dzisiejszym 

sektorze budowlanym.
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KOPARKA KOŁOWA 
JCB HYDRADIG
1   Dostępne w standardzie 3 tryby 
sterowania (4 koła skrętne, 2 koła skrętne
i tryb kraba) gwarantują całkowitą pewność 
podczas manewrowania na placu budowy.

2   Jednobiegowa przekładnia hydrostatyczna 
umożliwia szybki dojazd na miejsce pracy
i eliminuje konieczność wynajmu lub zakupu 
ciężarówki do transportu.

3   Operator ma podgląd 1 m przestrzeni 
wokół maszyny na poziomie gruntu i z jego 
fotela są widoczne wszystkie cztery koła.

4   Dzięki stosowanemu obecnie montażowi 
sinika bezpośrednio na podwoziu hałas
i drgania zostały odsunięte od operatora, 
zwiększając komfort i redukując zmęczenie 
podczas długich zmian.

5   Oscylacja osi wynosząca +/- 8 stopni 
pozwala na manewrowanie maszyną Hydradig 
na najbardziej nierównych powierzchniach.

6   Opcjonalnie wprowadzony przez firmę 
JCB system płynnego tłumienia drgań łyżki 
podczas jazdy po nierownym terenie
zapewnia płynniejszą jazdę i redukuje
ryzyko rozrzucenia ładunku.
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PROMIEŃ SKRĘTU
Promień skrętu mniejszy niż 4 m dzięki 
trybowi kół skrętnych pozwala na 
wygodną pracę na jednym pasie jezdni.

KIEROWANIE ODWRÓCONE
Opcja kierowania odwróconego umożliwia 
zmianę tyłu maszyny na przód podczas pracy
na jednym pasie jezdni lub tam, gdzie nie można 
maszyny ręcznie zawrócić.
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OSPRZĘTY DO KOPARKI KOŁOWEJ  JCB HYDRADIG

1   ŁYŻKA KOPARKOWA
• Zwiększona wydajność i innowacyjna konstrukcja 

zapewniająca sprawniejsze kopanie, lepsze utrzymanie 
ziemi i całkowite zrzucanie materiału.

• Pozycja obrotu została obniżona, zapewniająć utrzymanie 
wyższej procentowej siły wyrywania niż w starszych 
modelach łyżek oraz łyżkach firm konkurencyjnych.

• Tylny profil i konstrukcja typu Torsion Box zostały 
zaprojektowane, aby zapewnić 100-procentowy 
współczynnik napełnienia i mniejszy opór.

4   MŁOT HYDRAULICZNY 
• Solidna konstrukcja zapewnia maksymalną
 wytrzymałość przy niskiej masie.
• Trwała konstrukcja z bezobsługowym uszczelnieniem 

akumulatora redukuje koszty konserwacji.
• Wbudowany system tłumienia hałasu.

2   ŁYŻKA SKARPOWA UCHYLNA
• Przechylane w lewo i prawo, co umożliwia formowanie 

nasypów i skarp.
• Walcowana górna sekcja zwiększa wytrzymałość 

konstrukcji.
• Środkowa płyta wzmacniająca zapewnia dodatkową 

wytrzymałość i sztywność.

5   WIDŁY
• Maksymalny udźwig 750 kg blisko maszyny.
• Udźwig do 250 kg udźwigu przy pełnym zasięgu. 
• Maksymalna wysokość podnoszenia 4,8 metra.

8   SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE
• Gwarantuje niezwykle szybką wymianę 

osprzętu i maksymalizację wydajności.
• Kompleksowe sterowanie z wnętrza kabiny.
• Redukuje czasy postoju dzięki szybkiej
 i precyzyjnej wymianie osprzętu. 

3   ŁYŻKA SZCZĘKOWA 
• Dwa elementy w jednym – standardowa łyżka i szczęki 

hydrauliczne o dużej sile.
• Zaprojektowane przez JCB z myślą o najwyższej 

zgodności, parametrach i wytrzymałości.
• Dodatkowe odporne na ścieranie wzmocnienia 

zapewniają większą wydajność i odporność na zużycie. 

6   FREZARKA
• Niezbędna w razie konieczności usunięcia warstwy 

betonowej i asfaltowej uszkodzonej przez mróz, 
popękanej lub dziurawej.

• Łatwość wymiany części zużywających się.
• Umożliwia precyzyjne usuwanie danej warstwy
 do głębokości 115 mm. 
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7   GŁOWICA OBROTOWA ROTO-TILT 
• Głowica jest montowana jako przedłużenie
 ramienia koparki.
• Pozwala na obrót osprzętu o 45°
 co zwiększa precyzję i wydajność maszyny.
• Dostępna w dwóch rozmiarach – S45 i S50.
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MOCNE, NIEZAWODNE
I EKONOMICZNE
KOPARKI GĄSIENICOWE

Dzięki komponentom najwyższej jakości koparki gąsienicowe JCB 

cechuje wyjątkowa produktywność.

Cztery tryby pracy umożliwiają precyzyjne dopasowanie wydajności 

urządzenia do dowolnej aplikacji w danym środowisku.

KOPARKI GĄSIENICOWE
1   JST130-220
Maszyny wyposażone w silniki T4F spełniają rygorystyczne 
wymagania normy emisji spalin StageIV/Tier 4 Final. Silniki 
EcoMAX wykorzystują technologię selektywnej redukcji spalin 
AdBlue. Nowe silniki przyczyniły się do zmniejszenia zużycia 
paliwa nawet o 20% w stosunku do wersji poprzedniej. Masa 
operacyjna koparek gąsienicowych w tej klasie wynosi 14-23 t.

2   JST240-260
Maszyny z silnikami T4i spełniają wymagania normy emisji 
spalin StageIIIB/Tier 4 Interim. Silniki Isuzu są bardzo wydajne i 
oszczędne bez potrzeby stosowania filtra cząstek stałych i układu 
SCR (AdBlue) co czyni je tanie w eksploatacji. Nowe koparki 
gąsienicowe, jako jedyne na rynku dostępne w starej, niezawodnej 
odsłonie. Masa operacyjna koparek w tej klasie wynosi 24-27 t.

3   JST300-370
Maszyny z silnikami MTU spełniają wymagania normy emisji 
spalin Stage IV/ Tier 4 Final. Potężne silniki do dużych maszyn, 
w większości potrzebują stosowania uciążliwego filtra DPF. 
Ciężkie koparki JCB jedynie wykorzystują układ AdBlue. 
Generowany wysoki moment przy niskich obrotach silnika 
sprawia, że są silne i przy tym oszczędne. Masa operacyjna 
koparek w tej klasie wynosi 30-38 t.
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KOPARKI GĄSIENICOWE
JCB oferuje szeroki asortyment koparek gąsienicowych
w przedziale wagowym od 14-38 t.

W komfortowej i ergonomicznej kabinie zainstalowany
jest 7 calowy kolorowy monitor.  Czytelny w każdych warunkach 
oświetleniowych zapewnia błyskawiczne informacje operacyjne 
maszyny oraz posiada konfigurowalny ekran.  W standardzie 
maszyny wsteczna kamera cofania.

1   Wzmocniona rama i ramię koparki wykonane są 
ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. 
Zaawansowane procesy produkcyjne i montażowe 
zapewniają wysoką precyzje wykonania i jakość 
montowanych elementów.

3   Rama obrotowa koparek została tak 
skonstruowana, żeby zwiększyć wytrzymałość i 
zmniejszyć powstające naprężenia.

5   Filtr powietrza jest łatwo dostępny,
a dwuczęściowa konstrukcja ułatwia czyszczenie.

2   Sprawdzona technologia silników zapewnia 
długowieczność. Silniki używane w koparkach JCB 
były testowane przez 110 000 godzin w 70 różnych 
maszynach w najbardziej trudnych i wymagających 
aplikacjach i środowiskach.

4   Odpowiednio wyprofilowane klapy i pokrywy
dają świetną wytrzymałość i sztywność.

6   Filtry olejowe, paliwowe i hydrauliczne 
umieszczone są centralnie w celu szybkiej
i łatwej obsługi.
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OSPRZĘTY DO KOPAREK  GĄSIENICOWYCH

1   ŁYŻKI KOPARKOWE
• Zwiększona wydajność i innowacyjna konstrukcja 

zapewniająca sprawniejsze kopanie, lepsze utrzymywanie 
ziemi i całkowite zrzucanie materiału.

• Pozycja obrotu została obniżona, zapewniając utrzymanie 
wyższej procentowej siły wyrywania niż w starszych 
modelach łyżek oraz łyżkach firm konkurencyjnych. 

• Tylny profil i konstrukcja typu Torsion Box zostały 
przeprojektowane, aby zapewnić 100-procentowy 
współczynnik napełnienia i mniejszy opór. 

4   CHWYTAKI SORTUJĄCE
• Nieograniczony obrót (360°). 
• Brak zderzaków krańcowych zapewnia zawsze 

zamknięcie chwytaka, nawet w przypadku zużytych
 płyt dolnych. 
• Siłownik zaciskowy z zaworami jednokierunkowymi
 z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia przewodów 

dla maksymalnego bezpieczeństwa. 

2   SZYBKOZŁĄCZA
• Umożliwiają bezpieczną, szybką zmianę osprzętu bez 

wychodzenia z kabiny, co minimalizuje przestoje. 
• Zapewniają stosowanie zawsze optymalnego osprzętu. 
• Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwóm 

niezależnym mechanizmom blokowania. 

5   CHWYTAKI DO ZŁOMU 
• Nieograniczony obrót (360°) 
• Brak zderzaków krańcowych zapewnia zawsze zamknięcie 

chwytaka, nawet w przypadku zużytych płyt dolnych. 
• Siłownik zaciskowy z zaworami jednokierunkowymi
 z zabezpieczeniem w przypadku pęknięcia przewodów
 dla maksymalnego bezpieczeństwa 

3   MŁOTY WYBURZENIOWE 
• Cicha praca: tłumiki pomiędzy osłoną a modułem 

uderzeniowym minimalizują emisję hałasu 
• Parametry dopasowane do maszyn JCB 
•  Automatyczne smarowanie: oszczędność czasu i 

prawidłowe smarowanie zapewniające długi okres 
eksploatacji 

6   UNIWERSALNE KRUSZARKO-PRZECINARKI
• Umożliwiają usuwanie, przetwarzanie i oddzielanie 

materiału przez jedną maszynę, tak aby różne materiały 
mogły być poddawane recyklingowi.

• Wytrzymały moduł obrotowy zapewnia nieograniczony 
obrót (360º).

• Używane do wyburzania budynków w bezpieczny
 i kontrolowany sposób.
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WYJĄTKOWO UNIWERSALNE
WALCE DROGOWE  VIBROMAX

Maszyny serii VMT oraz VM mogą służyć zarówno do zagęszczania 

gruntu, jak i asfaltu a takie cechy jak ogromna łatwość manewrowania 

oraz kompaktowe wymiary czy dostępność wersji z oponami z tyłu 

pozwalają zastosować je w wielu warunkach terenowych tj. podwórza, 

drogi dojazdowe, ulice osiedlowe, parkingi, drogi, autostrady czy lotniska.

1
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WALCE DROGOWE  VIBROMAX
1   WMT 160, 260, 380, 430 
Walce tandemowe wibracyjne, które dzięki specjalnie zaprojektowanej 
konstrukcji zapewniają wysoką wydajność pracy i minimalne koszty eksploatacji. 
Walce posiadają zgrzewane boki ramy, co pozwala im pracować w ograniczonej 
przestrzeni, a rama przenosząca oscylacje z przodu do tyłu zapewnienia maszynom 
wyjątkową stabilność. Wszystkie maszyny JCB Vibromax serii VMT przechodzą 
wieloetapowe, dwugodzinne testy w fabryce.

2   VM 117, 137
Walce wibracyjne z pojedynczym bębnem, posiadające dwie częstotliwości wibracji 
o dwóch amplitudach. Są to maszyny wyjątkowo uniwersalne, a ich dodatkowym 
atutem jest ich znakomita zdolność pokonywania zgrubień spoistej ziemi oraz 
wzniesień (wytrzymałe na wysokie momenty obrotowe podzespoły napędowe, 
wbudowany układ antypoślizgowy SASS). Dzięki zastosowaniu silników JCB 
EcoMax maszyny spełniają aktualną normę emisji spalin Tier4i bez konieczności 
stosowania drogich filtrów DPF oraz systemu Adblue.

1
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WALCE DROGOWE  VIBROMAX

1   Gama modeli maszyn VIBROMAX jest bardzo szeroka i mieści się
w tonażu od 1 500 kg do 13 000 kg.

2   Komfortowe siedzenie z regulacją wagi wyposażone w podłokietniki, uchwyt na kubek i wyłącznik 
bezpieczeństwa, redukuje zmęczenie operatora i pozwala na dłuższą i przyjemniejszą pracę z maszyną. 
Swobodny dostęp do siedzenia z obu stron maszyny pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach.

3   Maszyny z serii VMT Vibromax zapewniają pełen dostęp do wszystkich 
elementów układu hydraulicznego i silnika.

4   Walce Wibromax posiadają najważniejsze
wskaźniki dla wszystkich funkcji maszyny
i kontroli działania silnika.

5   Przednie obciążenie w stosunku do całej masy 
maszyny zapewnia bardzo wysokie statyczne
obciążenie liniowe. W połączeniu z optymalizacją 
amplitudy i częstotliwości pozwala osiągnąć
jednorodną, najwyższą wydajność zagęszczania. 

1

3 3 4 5

22

25 VIBROMAX24 VIBROMAX



WYDAJNE I KOMFORTOWE
ŁADOWARKI PRZEGUBOWE

Zaprojektowane z myślą o klientach. Nasz zakres ładowarek 

kołowych ma na celu spełnienie priorytetów nabywców. Oznacza to 

bezpieczeństwo, wydajność, łatwość obsługi, niezawodność i komfort.

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE
1   WLS 411 i 417 
Ładowarki wyposażone w silnik JCB EcoMax, który zapewnia wydajność i trwałość użytkowania. Spełnia normy emisji 
spalin Tier 4 Final bez potrzeby stosowania uciążliwego filtra cząsteczek stałych DPF. Największa zmiana ładowarek 
kołowych dotyczy kabiny Command Plus. Cechuje ją duża widoczność, przestronność i ergonomia pracy operatora. 
Wersja kabiny High Spec zapewnia jeszcze większy komfort poprzez zastosowanie monitora z kamerą cofania. Masa 
operacyjna w przedziale 8-11 t.

2   WLS 427 i 437
Ładowarki wyposażone w silnik Cumminsa. Spełniają normy emisji spalin Tier 4 Final bez potrzeby stosowania filtra 
cząstek stałych.  Wyposażenie w układ SCR (selektywna redukcja spalin) sprzyja ochronie środowiska.  Wentylator 
reaguje na temperaturę otoczenia i dostosowuje prędkość w celu optymalizacji i energii i zmniejszenia zużycia paliwa. 
Nowe ładowarki JCB są tworzone w celu zwiększenia wydajności i trwałości przy niskich kosztach eksploatacji. Masa 
operacyjna w przedziale 13-16 t. 

3   WLS 457
Silnik MTU zapewnia najwyższa jakość i moc pracy ładowarki. Wysokoprężny silnik spełnia normę emisji spalin Tier 4 Final 
bez potrzeby stosowania kosztownego i mało wydajnego filtra cząstek stałych. Produktywność wbudowana w każdą 
maszynę JCB.  Wytrzymałe komponenty, komfort pracy, wydajność czynią je bardzo uniwersalnymi maszynami do każdej 
pracy.  Masa operacyjna maszyny w zależności od wyposażenia w przedziale 19-21 t.

1
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ŁADOWARKI PRZEGUBOWE

1   Przewody są starannie poprowadzone i zamocowane w zaciskach 
w przegubie z dala od punktów ściskania. Przegub centralny ma 
solidny sworzeń oraz nadwymiarową tuleję, a także podwójne łożyska 
stożkowe dolnych przegubów. Zapewnia to odpowiednia sztywność
i odporność zarówno przy obciążeniach poziomych jak i pionowych.

4   Schowane światła w przeciwwadze, zapewniają bezpieczeństwo 
użytkowania w trudnych warunkach pracy. Taka konstrukcja 
ogranicza koszty poniesione z powodu nieuwagi operatora. 

2   Silnik zapewnia wysoki moment przy niskich obrotach 
silnika co sprzyja niskiemu zużycia paliwa. Duża moc dostępna 
już od najniższych obrotów. Funkcja inteligentnego sprzęgła, czy 
blokada przetwornika momentu obrotowego zwiększa jeszcze 
moc, gdy jest potrzebna. 

5   Pełne błotniki sprawiają, że brud takie jak błoto czy inne 
uciążliwe odpady zostają pod nimi, a nie na maszynie.

3   Innowacyjny projekt zapewnia łatwiejszy dostęp 
do serwisu naziemnego dzięki jednoczęściowej masce 
podnoszonej automatycznie na dwóch siłownikach.

6   Ramiona w układzie HT albo ZX. Kinematyka ruchu 
ramion H daję ogromna siłę podnoszenia, natomiast układ ZX 
zapewnia największą siłę zrywania w swojej klasie.

1 2 3

4 5 6

29 ŁADOWARKI PRZEGUBOWE28 ŁADOWARKI PRZEGUBOWE



OSPRZĘTY DO ŁADOWAREK PRZEGUBOWYCH

1   ŁYŻKI WYSOKIEGO WYSYPU
• Przeznaczona do osiągania wyższych
 wysokości przeładunku.
• Idealna do przyczep z bardzo wysokimi burtami.

4   ZAMIATARKI
• Wytrzymały daszek zapewnia dodatkową 

wytrzymałość przy codziennym użytkowaniu.
• Szczotki o dużej średnicy ze stali i polipropylenu 

zapewniają doskonałe oczyszczanie.
• Zamiatanie i opróżnianie kosza jest kontrolowane 

hydraulicznie i bezpośrednio z kabiny.

 

2   WIDŁY PRZEMYSŁOWE
• Zgodne z wieloma przemysłowymi rodzajami 

osprzętu mocowanymi do wideł wykonanymi
 wg norm FEM/ITA (klasa 2 oraz 3).
• Zamki blokujące wprowadzane są do zagłębień
 w ramie, utrzymując bezpieczne widły na pozycji.

5   ŁYŻKI ŁADOWARKOWE
 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

• Przeznaczona do przeładunku materiałów
 sypkich, odpadów, trocin, ziemi i skał.
• Przeznaczona w szczególności
 do wykorzystywania dużego udźwigu
 i siły zrywania.

3    ŁYŻKI ŁADOWARKOWE
 WASTEMASTER

• Silny górny chwytak umożliwiający uchwycenie
 i ściśnięcie ładunku.
• Przykręcana płyta dolna nadaje dodatkową
 wytrzymałość i sztywność, chroniąc obudowę
 łyżki ładowarkowej.

6   WIDŁY WASTEMASTER
 Z CHWYTAKIEM GÓRNYM

• Silny górny chwytak umożliwiający uchwycenie
 i ściśnięcie ładunku.
• Zamontowane standardowo wytrzymałe,
 odporne na zużycie zęby ze stali Hardox.

1
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KONDYCJA MASZYNY
I KORZYŚCI PRZY 

SERWISIE

KONDYCJA MASZYNY
I KORZYŚCI PRZY 

SERWISIE

EFEKTYWNOŚĆ PRACY 
MASZYNY, 

OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW

WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO 

I OCHRONA MASZYNY

• Geofencing - natychmiastowe

  ostrzeżenia o przemieszczeniu

  maszyny

• bieżąca lokalizacja

• kod pin

• alert holowania maszyny

• kontrola zużycia paliwa

• nadzór nad przestojami

• precyzyjne monitorowanie

  godzin 

• poprawa efektywności pracy

• monitorowanie godzin 

  i komunikatów serwisowych 24/7

• rejestr historii przeglądów

• przeglądy tygodniowe

• krytyczne ostrzeżenia maszyny



SERWIS IH JCB DO P AŃSTWA DYSPOZYCJI

219

71

34

38

58

16

24h

PRACOWNIKÓW

WYSPECJALIZOWANYCH MECHANIKÓW

DORADCÓW HANDLOWYCH

SPECJALISTÓW DS SERWISU I CZĘŚCI

SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

ODDZIAŁÓW HANDLOWO-SERWISOWYCH

CZAS REAKCJI SERWISU

MASZYNY ZASTĘPCZE



PROGRAM FINANSOWANIA ZAKUPU MASZYN JCB

obejmuje wszystkie maszyny JCB

brak ukrytych kosztów

decyzja na finasowanie w ciągu 48 godzin

elastyczne formy spłaty

profesjonalne doradztwo

www.interhandler.pl

NASZE ODDZIAŁY
BIAŁYSTOK
POROSŁY 86, 16-070 CHOROSZCZ
TEL. 667 990 844

BRZEG
UL. SIKORSKIEGO 8, 49-300 BRZEG
TEL. 607 338 483

GDAŃSK
UL. M. RATAJA 2, RUSOCIN, 83-031 ŁĘGOWO
TEL. 691 122 275

KATOWICE
UL. WIOSENNA 31, 41-250 CZELADŹ
TEL. 669 616 863, 669 101 169, 663 669 804

KIELCE 
UL. KRAKOWSKA 309, 25-801 KIELCE
TEL. 693 899 725

KOSZALIN
UL. GNIEŹNIEŃSKA 110, 75-736 KOSZALIN
TEL. 667 224 302

KRAKÓW
UL. ZAKOPIAŃSKA 307, 30-435 KRAKÓW
TEL. 601 051 708, 663 669 804

LUBLIN
UL. DĘBÓWKA 41, 20-823 LUBLIN
TEL. 691 490 589 

ŁÓDŹ
UL. BRZEZIŃSKA 88, 92-118 ŁÓDŹ
TEL. 697 010 248

OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃCZYKA 38 A, 10-062 OLSZTYN
TEL. 693 920 726

POZNAŃ
UL. ZBOŻOWA 6, 62-025 KOSTRZYN
TEL. 723 667 967, 669 101 832, 601 831 335

RZESZÓW
RUDNA MAŁA 52, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
TEL. 601 509 155 

TORUŃ
UL. WAPIENNA 6, 87-100 TORUŃ
TEL. 693 401 524

SZCZECIN
UL. SZCZECIŃSKA 30C, 73-108 KOBYLANKA
TEL. 667 150 868

WARSZAWA
UL. PROSTA 2, 05-092 ŁOMIANKI
TEL. 695 202 127, 695 502 183

WROCŁAW
UL. WROCŁAWSKA 6F, 55-095 DŁUGOŁĘKA
TEL. 691 120 858, 607 338 483, 661 408 290


