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Nové Agri Loadall od JCB sú určené k maximálnej produktivite bez kompromisov. Rad bol vyvinutý  

s pomocou 35ročných skúsenosti v oblasti teleskopických manipulátorov a predovšetkým na základe 

našej filozofie efektívneho návrhu.

Výsledkom sú naše nové Loadally vybavené veľkým výkonom, komfortom, bezpečnosťou a efektívnymi 

inováciami, vrátane nášho nového motora EcoMAX T4i, oceneného svetovými cenami. EcoMAX plní 

požiadavky emisnej normy 3B / Tier 4i bez rozmerného DPF alebo SCR systému. Inštalácia motora do 

Loadallu je preto kompaktná a vy si môžete užívať nekompromisný výhľad a manévrovacie schopnosti.

Stručne povedané, najlepšie teleskopické manipulátory na svete opäť definujú produktivitu.

A všetko ostatné je len kompromis.

Prečo kompromisy?

ZLEPŠENÉ vYÚSTENiE vZdUCHU SMERoM HoRE

BEZ dodaToČNEJ ÚPRavY VÝFUKOVÝCH PLYNOV

aŽ o 15 % väČŠí kRÚTiaCi MoMENT



vYLEPŠENá PREvodovka  
a TECHNiCkÉ vYBavENiE

NEoBMEdZENý výHľad a 
MaNÉvRovaCiE SCHoPNoSTi

ZNíŽENÉ SPoTREBa PaLiva  
aŽ do 10%

3agRi LoadaLL EcoMAX T4i EnginE

TELEMETRiCký SYSTÉM 
dYNaMiC LivELiNk

Na PRiaNiE Nový MoToR aJ  
S výkoNoM145 koNí



navrhnútý bez  
              kompromisov

EcoMaX:



Bez dodatočnej úpravy výfukových plynov
Nepoužitie dodatočnej úpravy výfukových plynov znamená, že EcoMAX je 

extrémne kompaktný; neexistujú žiadne kompromisy ohľadom výhľadu a 

manévrovacích schopností, pri použítí len jedného typu paliva.

Zníženie spotreby paliva
EcoMAX má o 5-10 % nižšiu spotrebu paliva ako naše motory Tier 3,  

tým šetrí peniaze.

Úspory oleja
EcoMAX nepotrebuje dodatočnú úpravu výfukových plynov, a preto 

nepotrebuje drahé oleje pre vysoké teploty.

Zjednodušená údržba
Väčšina motorov s normou Tier 4i používa filter pevných častíc (DPF), alebo 

SCR systém vyžadujúci AdBlue. EcoMAX nie.

Možnosť používania rôznych palív
Naše inovatívna možnosť rekalibrácie umožňuje prevádzkovanie motora 

EcoMAX na palivá nižšej kvality. To znamená, že naše najnovšie stroje Loadall 

môžu byť ako použité predané kamkoľvek, čím sa zlepšuje ich predajnosť.

vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach
Motor EcoMAX vytvára najvyšší krútiaci moment v rozmedzí 1500-1600  

1/min, čím sa dosahuje zníženie spotreby paliva pri prevádzke prevodovky  

a hydrauliky.

Perfektná harmónia
Motor EcoMAX je navrhnutý, testovaný a vyrobený firmou JCB tak,  

aby perfektne spolupracoval s nápravami a prevodovkami JCB. Tým sa 

optimalizuje výkonnosť hnacieho ústrojenstva a hydrauliky.

osvedčená spoľahlivosť
Motory JCB sú vyskúšané a testované. Od roku 2004 sme vyrobili 200 000 

motorov DIESELMAX a naše najnovšie motory sme testovali 110 000 hodín 

v 70 rôznych strojoch v tých najnáročnejších aplikáciách a prostrediach.



Nové funkcie:
prečo kompromisy?



Nové funkcie:
prečo kompromisy?

Nový exteriér
1  nový vzhľad exteriéru stroja Agri Loadall nie je len 

kozmetický. Výstup vzduchu od ventilátora chladenia je teraz 

smerovaný hore, aby sa zamedzilo víreniu prachu zo zeme.

2  Výhľad na strany a dozadu je excelentný vďaka veľmi 

kompaktnému motoru EcoMAX T4i. Teraz je spolu s 

prevodovkou umiestnený pod šikmou kapotou.

3  Zlepšené tesnenie zadného okna bráni prenikaniu 

prachu a nečistôt do kabíny.

Zlepšenie prevádzkových vlastností
4  Štandardný ventilátor chladenia poháňaný hydraulicky s 

variabilnými otáčkami automaticky reaguje na teplotu okolia a 

maximálne ekonomicky nastavuje svoje otáčky.

5  nová vonkajšia robustná západka horných dverí znamená,  

že môžete horné dvere zavierať aj zvonku.

6  Existujú dva nové prevádzkové režimy: Auto reaguje na 

rýchlosti a zaťaženie a volí správny prevodový stupeň, kým Manuál 

umožňuje ovládanie radenia len obsluhou.

7  Filter ventilácie kabíny je teraz ľahšie prístupný a vymeniteľný.
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Pevnosť:
prečo kompromisy?



impozantná pevnosť
1  Rameno stroja Loadall je uchytené nízko v ráme, takže celá 

štruktúra je extrémne pevná a obsluha má vynikajúci výhľad 

okolo seba.

2  na rameno sme použili húževnatý lisovaný profil v tvare U  

s privarenými uzatváracími doskami. Pre zvýšenie pevnosti sme 

obmedzili počet spojov a namáhaných bodov v našej 

integrovanej prednej časti ramena, kde sme použili jednodielnu 

uzatváraciu dosku.

3  odlievané vložky na umiestnenie čapov v tvare  

kľúčovej dierky prenášajú rovnomernejšie  

silu valcov zdvihu a vysúvania do ramena  

a tým zlepšujú celkovú štrukturálnu integritu.

4  Eliminovali sme potenciálne stresové miesta ramena a rámu 

použitím digitálnej stresovej analýzy každého prvku.

5  naše nové stroje majú odolné oporné plochy pre nápravy, 

aby lepšie pohltili veľké namáhanie pri stálej manipulácií s veľmi 

ťažkým nákladom.

6  Jednodielny zváraný rám maximalizuje pevnosť a 

minimalizuje hmotnosť.

7  Pre maximálnu pevnosť a odolnosť majú naše stroje 

vzájomné prekrytie vyložníka a ramena pri plnom výsuve  

až do1 m.

8  U všetkých strojoch Loadall sú hadice vedené v ramene, 

aby boli maximálne chránené.

9  naše hydraulické valce majú oka privarené trecím tlakovým 

zvarom kvôli pevnosti. Všetky otočné čapy sú tvrdené.

10  náročný testovací program novej rady Loadall  

obsahoval stresové zaťažovanie rámu, ramena a ďalších 

kľúčových komponentov, a tiež opakované používanie 

prevodovky tisícimi cyklami.
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Špecifikácia:
prečo kompromisy?
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Prémiová prevodovka
1  6-stupňová prevodovka JCB, štandardná u 

prevedenia Super a Xtra, používa pri 5. a 6. 

prevodovom stupni uzamknutie meniča, čím sa 

zvyšuje produktivita, znižuje spotreba a zlepšuje 

jazda po ceste, ťahanie prívesu a jazda do kopca.

Prevodovka je ovládaná pedálom brzdy, aby sa 

dosiahlo vynikajúcej multifunkčnosti pri nakladaní 

a opakovanej manipulácii s nákladom.

Navrhnutý pre efektivitu
2  Brzdy s veľkým spätným zdvihom pri 

odbrzdení obmedzujú pasívny odpor 

spôsobovaný viskozitou pri odbrzdených 

brzdách počas jazdy po ceste a manipulácii 

s nákladom, čím sa znižuje spotreba až do 2 %.

3  Znížili sme hladinu oleja Powershift 

prevodovky, čím sa zvýšila účinnosť o 1 %.

imobilizér sa pred každým štartovaním motora 

stroja Loadall synchronizuje so všetkými 

riadiacimi jednotkami, čím zvyšuje mieru ochrany 

proti krádeži.

naše stratégia vertikálnej integrácie (Vertical 

integration Strategy) zaručuje, že motor, 

prevodovka, hydraulické valce a kabína všetkých 

našich strojov Loadall spolupracujú v perfektnej 

harmónií. Pre vás to znamená minimálne 

kompromisy a optimálnu výkonnosť.

Špecifikácia:
prečo kompromisy?



komfort: 
prečo kompromisy?



komfortný a intuitívny
1  Pre dosiahnutie intuitívnej ergonómie ovládania 

sme použili nové prvky a obrazovku LCD s vysokým 

rozlíšením.

2  Podsvietenie spínačov pomáha ich rozpoznávaniu 

a viditeľnosti v noci.

3  Bezpečnostný spínač sedadla znemožňuje jazdu 

vpred a vzad, keď obsluha nesedí na sedadle.

4  Optimalizované kúrenie a chladenie je vybavené 

7-rýchlostným ventilátorom.

5  Ovládacie prvky sa ľahko a rýchlo osvojujú a 

umožňujú presné ovládanie stroja.

6  Nové radenie prevodových stupňov na joysticku 

sa ľahko používa a zlepšuje multifunkčnosť.

Naše nové stroje Loadall sa pýšia jednými z 

najväčších kabín vôbec, najnižšou hladinou hluku v 

kabíne, excelentným prúdením vzduchu, voliteľnou 

klimatizáciou a plne nastaviteľným odpruženým 

sedadlom a volantom.

1

2

4

5

6

3komfort: 
prečo kompromisy?



TECHNiCkÉ ÚdaJE

526-56 531-70 536-60

Maximálna nosnosť  kg (lb) 2600 (5732) 3100 (6834) 3600 (7936)

Maximálna výška zdvihu  mm (in) 5600 (220) 7000 (275) 6200 (244)

Maximálny dosah vpred  mm (in) 2950 (116) 3700 (145) 3700 (145)

celkový výkon  kW 81 81 93 108 81 93 108

celkový výkon  k 109 109 125 145 109 125 145

Maximálny krútiaci moment  nm (lb-ft) 516 (381) 516 (381) 550 (406) 560 (413) 516 (381) 550 (406) 560 (413)

Vonkajší polomer zatáčania  mm (in) 3580 (141) 3700 (146) 3700 (146)

Rázvor mm (in) 2660 (105) 2750 (108) 2750 (108)

celková šírka mm (in) 2290 (90) 2290 (90) 2290 (90)

celková dĺžka k prednému uchyteniu mm (in) 4660 (184) 4990 (196) 4550 (179)

536-70 541-70 550-80 535-95

Maximálna nosnosť  kg (lb) 3600 (7936) 4100 (9038) 4999 (11020) 3500 (7716)

Maximálna výška zdvihu  mm (in) 7000 (275) 7000 (275) 8100 (318) 9500 (374)

Maximálny dosah vpred  mm (in) 3700 (145) 3700 (145) 4470 (176) 6520 (256)

celkový výkon  kW 81 93 108 81 93 108 108 81 93 108

celkový výkon  k 109 125 145 109 125 145 145 109 125 145

Maximálny krútiaci moment  nm (lb-ft) 516 (381) 550 (406) 560 (413) 516 (381) 550 (406) 560 (413) 560 (413) 516 (381) 550 (406) 560 (413)

Vonkajší polomer zatáčania  mm (in) 3700 (146) 3700 (146) n/a 3700 (146)

Rázvor mm (in) 2750 (108) 2750 (108) 2750 (108) 2750 (108)

celková šírka mm (in) 2290 (90) 2290 (90) 2500 (98) 2290 (90)

celková dĺžka k prednému uchyteniu mm (in) 4990 (196) 4990 (196) 5270 (207) 4990 (196)

526-56
AGRI

536-70
AGRI 541-70

AGRI PLUS

531-70
AGRI

550-80
AGRI PLUS

536-60
SUPER AGRI

535-95
AGRI



JCB LivELiNk JE iNovaTívNY SofTwaRový 
SYSTÉM, kToRý UMoŽňUJE SLEdovaNiE a 
SPRavovaNiE STRoJa Na diaľkU – oN LiNE, 
E-MaiLoM aLEBo MoBiLNýM TELEfóNoM. 

LivELiNk PoSkYTUJE PRíSTUP k vEľkÉMU 
MNoŽSTvU UŽiToČNýCH dáT, vRáTaNE 
výSTRaH STRoJa, HLáSENia TýkaJÚCE Sa 
PaLiva* a HiSTóRiU UdaLoSTí.

vŠETkY iNfoRMáCiE váŠHo STRoJa SÚ 
SPRaCovávaNÉ v ZaBEZPEČENoM 
daTaCENTRE.

Benefity v oblasti údržby
JCB LiveLink uľahčuje správu údržby stroja. 
Presné sledovanie prevádzkových hodín a 
servisných výstrah zlepšuje plánovanie 
údržby a neustále aktuálne dáta o polohe 
vám pomáhajú pri správe strojného parku. 
Máte tiež prístup ku kritickým výstrahám 
stroja a k záznamom histórie údržieb.

Benefity v oblasti 
bezpečnosti
S JCB LiveLink bude váš stroj pracovať 
bezpečne. Výstrahy polohy stroja v reálnom 
čase vás informujú o opustení dopredu 
definovanej pracovnej oblasti a ďalšie výstrahy 
v reálnom čase vás informujú o používaní 
stroja v čase, keď sa jeho používanie 
nepredpokladá. informácie o polohe v 
reálnom čase vám pomôžu odparkovať stroje 
na najbezpečnejších miestach.

Benefity v oblasti  
produktivity a nákladov
Pre maximalizáciu produktivity a úsporu 
nákladov poskytuje JCB LiveLink informácie, 
ako napríklad sledovanie doby voľnobehu* a 
spotreby paliva stroja*, a pomáha vám lepšie 
využívať palivo. informácie o polohe stroja 
môžu zlepšiť efektivitu strojného parku a 
vďaka zvýšenej miere zabezpečenia 
poskytované systémom LiveLink môžete 
dosiahnuť zníženie poistného.

* Tieto funkcie vyžadujú elektronicky ovládaný motor.

LIVELINK, V INFOrmáCIáCH jE sILa

LivELiNk, V inFoRMáciách JE SiLA

Pozn.: Možnosti LiveLinku prekonzultujte s Vaším oblastným predajcom.
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