
LOADALL | 525-60 Hi Viz
Bruttoeffekt: 55kW/74hp    Løftekapasitet: 2 500 kg    Løftehøyde: 6,0 m



Maksimal manøvreringsevne.
1  Vår 2-trinns girkasse lar operatører velge høye 
og lave hastigheter. innstillingen for lav hastighet er 
i samsvar med reguleringene for hastighet på 
byggeplasser, mens høy hastighet er ideell for kjøring.

2  Vår hydrostatiske girkasse gjør det enkelt for 
førere å bevege maskinen presist, selv på trange 
områder. Transmisjonen fungerer også parallelt med 
bremsesystemet; en tømmeventil på fotbremsen 
gir suveren multifunksjon og økt kraft under lasting  
og bearbeiding.

3  For utmerket trekkraft og ytelse under myke, 
gjørmete forhold, har vi utstyrt 525-60 Hi Viz med 
firehjulsdrift som standard. Velg vår begrensede 
differensialbremsaksel for å maksimere trekkraften 
på glatte overflater. Dette systemet overfører 
drivkraft fra spinnehjulet til det stasjonære hjulet.

JCB HAR PÅVISTE RESULTATER INNEN 
UTFORMING OG FREMSTILLING AV 
VERDENS LEDENDE TELESKOPLASTER 
FOR BYGGEBRANSJEN. MED EN KOMPAKT 
DESIGN OG UOVERTRUFFEN SIKT ER 
525-60 HI VIz BYGGET FOR MAKSIMAL 
PRODUKTIVITET PÅ ETHVERT STED. 
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PRODUKTIVITET OG YTELSE.
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PrODuktivitet og yTeLse
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4  operatører kan manøvrere raskt og  
enkelt, med endring av retning gjort mulig via 
skyttelspaken på rattstammen eller styrespaken 
som er skyttelbryter.

5  Med en kompakt akselavstand og store 
rattlåsevinkler er tette svingkretser og overlegen 
manøvrerbarhet sikret.

6  Denne Loadall-en har tre valgbare manuelle 
4-hjulsstyringsmoduser. Tohjulsstyring er perfekt for 
kjøring; firehjulsstyring gir utmerket manøvrerbarhet 
på trange steder; og krabbefart er designet for å føre 
Loadall-en enten nærmere eller bort fra vegger 
og bygninger. 

7  Velg vår valgfrie elektroniske valgbare 
firehjulsstyring for å endre styringsmodus 
under bevegelse.

en lav høyde på 1890 mm og en smal 
bredde på 1840 mm gjør at 525-60 
Hi viz Loadall får tilgang til de aller 
minste driftsmiljøene.
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ultimat produktivitet.
525-60 Hi Viz Loadall er ypperlig til lasting og 
lossing av lastebiler med mye murstein;

8  Det er en løftekapasitet på 750 kg som kan 
strekkes 3,5 m fremover.

9  Du kan velge mellom tre manuelle eller 
hydrauliske hurtigkoblingsalternativer: JCB Q-fit, 
kompakt redskapsfeste eller glidestyring.

10  en løftehøyde på 6 meter gjør det trygt og 
enkelt å plassere murstein på en toetasjes bygning. 
Løftekapasiteten er 2500 kg med bommen trukket 
tilbake, eller 2000 kg ved full høyde.
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STIL OG DESIGN.

DE SISTE JCB LOADALL-ENE, SOM F.EKS. 525-60  
HI VIz, HAR BLITT DESIGET MED VERDIFULLE 
INNSPILL FRA KUNDER, OG HAR ET ANNERLEDES 
UTSEENDE ENN SINE FORGJENGERE. ENDRINGENE 
ER IMIDLERTID IKKE BARE KOSMETISKE; DU 
FINNER MANGE INNOVATIVE FUNKSJONER FOR 
Å TAKLE PÅKJENNINGENE FRA HARDT ARBEID 
PÅ BYGGEPLASSER.

Design som jobber hardere
1  eksteriøret til JCBs Hi Viz Loadall er ikke bare 
kosmetisk; kjøleviftenes luftstrøm er nå vinklet 
oppover, noe som reduserer støvoppbyggingen.

2  Bommens på 525-60 Hi Viz er har et lavt 
dreiepunkt; dette bidrar til uovertruffen synlighet 
til høyre bakhjul, som ofte er en blindsone hos 
tradisjonelle teleskoplastere.

3  Denne maskinen deler viktige designelementer 
med våre større laster, inkludert det særegne og 
innovative sidemonterte motoroppsettet.

4  Vår slanke ytre bomdel gjør det mulig for 
operatørene å se det høyre hjulet enkelt.

5  For å holde 525-60 Hi Viz så smal som mulig, 
er førerhusdørhåndtaket og -hengslene montert  
i takt med siden av maskinen.
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KVALITET/DRIFTSSIKKERHET/HOLDBARHET.

HELT SIDEN BEGYNNELSE HAR JCB  
LOADALL-ER VÆRT VERDSATT FOR DERES 
FØRSTEKLASSES KONSTRUKSJON OG 
HOLDBARHET. DET SAMME GJELDER 525-60 
HI VIz, SOM HAR FORDELEN AV AVANSERTE 
PRODUKSJONSPROSESSER, INTENSIV 
TESTPROSEDYRER OG FØRSTEKLASSES 
KOMPONENTER.

22
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Styrke i dybden
1  Det helsveisede chassiset i ett stykke maksimerer 
styrken og reduserer vekten til et minimum.

Loadall-bommen er montert lavt i chassiset, og gir 
en ekstremt stiv struktur.

2  Kraftige akselbaser absorberer den enorme 
belastningen som genereres under kontinuerlig  
håndtering av tunge materialer.

3  Vi har bygget inn store overlappinger på opptil 
0,7 m i bommen for å sikre optimal styrke og 
holdbarhet.

4  Vi har benyttet U-formet bompresstykke 
med helsveisede lukkeplater i alle Loadall-enheter. 
For ekstra styrke har vi redusert antall ledd og 
belastningspunkter langs den integrerte bomnesen 
og lukkeplaten i ett stykke.

Nøkkelhullsstøp holder tilt- og 
forlengelsesrammer for å forbedre 
den generelle strukturelle integriteten 
ytterligere.

JCB 525-60 Hi viz hydrauliske 
sylinderne har friksjonssveisede 
endestykker, noe som gir ekstra 
styrke. i tillegg har alle 
dreiepunkter herdede bolter.
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kvalitet, kontrollert.
5  Vårt streng testprogram før produksjon omfatter 
en langvarig kraftig belastning av understellet, 
bommen og andre viktige komponenter, samt 
gjentatt transmisjonsbruk under kalde klimaforhold 
med tusenvis av sykluser.

6  Vi bruker moderne produksjonsprosesser, 
som datamaskinbasert numerisk styring, 
presisjonsmaleteknologi og innovative 
monteringsteknikker for å oppnå det aller 
høyeste kvalitetsnivået.
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FOR AT EN TELESKOPLASTER SKAL  
TILBY OVERLEGEN PRODUKTIVITET,  
MÅ OPERATØREN VÆRE 
KOMFORTABEL OG FOKUSERT. 
MED DETTE I TANKENE ER 
525-60 HI VIz ER UTSTYRT MED ET 
OPERATØROMRÅDE SOM ER BEHAGELIG 
FOR HELDAGSOPERASJONER,  
ERGONOMISK OG SIGNET FOR  
Å IMØTEKOMME INDIVIDUELLE  
PREFERANSER.

komfortabelt overlegen.
1  JCB 525-60 Hi Viz har et stort, romslig  
førerhus med en bred tilgangsdør. inni i er  
det en radiohøyttaler og rikelig med lagringsplass 
under setet. 

2  Denne maskinen har en høyoppløselig  
TFT-skjerm og intuitivt plassert kontrollbrytere 
som er bakbelyste for optimal nattgjenkjenning. 

3  Tonet førerhusglass er montert som standard. 
Dette betyr at 30 % av solens energi reflekteres, 
noe som øker førerkomforten.

4  Valgfritt klimaanlegg og solgardiner, som sikrer 
det perfekte arbeidsmiljøet, er tilgjengelige.
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6  JCB 525-60 Hi Viz gir komfortabel, presis og 
jevn kontroll: Det er elektro-servokontroller med 
én spak med muligheten til å bruke proporsjonale 
hjelpeutstyr.

7  JCBs proporsjonale konstante strømningsfunksjon 
gjør det mulig for operatører å programmere 
forskjellige gjennomstrømningsforhold for 
forskjellige tilbehør. 

8  For førerkomfort er den 
produktivitetsforbedrende 7-trinns viften montert 
som standard, og for ekstra komfort kan du velge 
vår valgbare tilt-/teleskoprattstamme.

9  Du kan velge mellom en rekke sitteplasser 
sompasser til alle operatører og bruksområder. 

Vi har gjort betydelige reduksjoner av 
støyforurensning sammenlignet med utgående 
modeller; 525-60 Hi Viz er 76dB (A) roligere 
innvendig for operatøren.

9
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TRYGGHET OG SIKKERHET.

SIKKERHET PÅ BYGGEPLASSEN ER AV EKSTREMT VIKTIG, 
SÅ 525-60 HI VIz HAR MANGE FUNKSJONER SOM ER 
DESIGNET FOR Å BESKYTTE DEN, OPERATØRENE OG 
MENNESKENE I NÆRHETEN. DEN ER OGSÅ UTSTYRT 
MED EN OMFATTENDE SIKKERHETSPAKKE.

Beskytter mennesker.
1  JCBs innovative Adaptive Load Control-funksjon 
forhindrer automatisk at din 525-60 Hi Viz tipper 
fremover under håndtering av tunge laster.

2  For å beskytte forbipasserende, monterer vi en 
ryggealarm som standard*, og det er også 
slangebruddventiler (HBCV-er) på sylindrene for 
å beskytte mot kollaps i tilfelle en slangefeil.

3  en sikkerhetsbryter i setet hindrer maskinen  
i å bevege seg fremover/bakover hvis føreren ikke 
sitter i det.

JCB LiveLink har nå muligheten til å overvåke bruken 
av sikkerhetsbeltet, for å sikre at operatørene er trygge 
når de bruker maskinen. Det er nå også mulig å 
rapportere om hvor lang tid maskinen har blitt brukt 
i hvert gir eller revers. 

4  en valgfri lastsikring på Q-fit-redskapsfestet gir 
ekstra beskyttelse mot materiale som faller bak fra 
vognen.

JCB LiveLink overvåker når LLMC-
overstyringsknappen (kontroll av langsgående 1

10

Du kan også velge 
frontrutevern hvis du 
ønsker ekstra beskyttelse 
mot fallende gjenstander.
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lastmoment) er brukt av operatøren for å sikre at de 
fungerer sikkert. Det er flere varsler som aktiveres 
når maskinen kjører i over 5 km/t med bommen 
over en 30 % vinkel og føreren ikke sitter i setet med 
motoren i gang og håndbremsen ikke er koblet til. 

Førerhuset er rOPS-sertifisert (roll Over 
Protection System) og FOPS-sertifisert 
(Falling Objects Protection System). 
Disse betyr at operatørene vil være sikre 
til enhver tid.



Førsteklasses sikt.
5  som du forventer av en JCB Hi Viz-maskin, 
er den generelle synligheten suveren via den store 
takruten, det bakre vinduet, den nedre bakdøren og 
den kompakte JCB Diesel by Kohler-motorenheten 
med sitt lave, skrånende panser. sikt på baksiden er 
faktisk enestående takket være vårt unike lave chassis 
og bom.

6  Førerhusmonterte arbeidslys foran og bak gir 
utmerket synlighet. For å gjøre det enda bedre  
(særlig når du laster i høyden i mørke eller lite opplyste 
forhold), velg våre bommonterte LeD-arbeidslys.

Sikre investeringen din.
7  JCB LiveLinks telematiske gPs-sporing gir 
uvurderlig sanntidsdata om maskinplassering. 
geografisk gjerde-arsler er med på å sikre at 
maskinen din bare brukes i de valgte områdene.

8  Våre standardmonterte immobilisatorer* kan 
bidra til å holde forsikringspremiene nede. systemet 
aktiveres automatisk ved utløpet av et bestemt 
tidsrom etter stans av motoren, og du kan velge 
om du vil aktivere det med en nøkkel eller ved 
å taste inn 4 sifre på tastaturet.

9  enkel og effektiv Cesar tyverisikring-registrering 
kommer som standard på alle UK Loadall-er.  
Cesar-gjenkjennelsesessystemet brukes av politiet 
over hele storbritannia og irland.

*Bare Storbritannia og Irland.
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525-60 Hi viz Loadall er utstyrt med et 
fullstendig sett med sidespeil for god sikt 
og sikkerhet.

LOADALL 525-60 Hi Viz

TryggHeT og SikkerHet



EFFEKTIV MOTORUTFORMING.

JCB-LOADALL-ER HAR ALLTID FOKUSERT  
PÅ Å UTNYTTE HVER DRÅPE DRIVSTOFF TIL 
DET FULLE. DEN EFFEKTIVE NYE STAGE 
V-KOMPATIBLE JCB DIESEL BY KOHLER-
MOTORSERIEN – SOM ER MONTERT PÅ  
525-60 HI VIz – TAR DENNE ETOSEN TIL  
NESTE NIVÅ, OG BYR PÅ EN VIDDENDE 
KOMBINASJON AV YTELSE OG 
DRIVSTOFFSPARING.

JCB Diesel fra kohler.
Den nye JCB fra Kohler eU stage V-motoren gir 
økt ytelse, samtidig som den har samme panseret 
og synligheten. Den er i samsvar med ny stage 
V-lovgivning, uten behov for Diesel-eksosvæske 
(DeF), og holder vedlikehold så enkelt som mulig. 

525-60 Hi Viz Loadall er utstyrt med en JCB  
by Kohler stage V-motor som produserer et  
310 Nm dreiemoment på bare 1500 o/min.

et dieselpartikelfilter (DPF) er montert for å redusere 
eksosutslipp og oppfylle stage V-kravene. en aktiv 
generasjonsstrategi muliggjør maksimal produktivitet 
og reduserer nedetid. 525-60 Hi Viz Loadall har nå 
autostopp.

væskefiltrene på denne maskinen 
(motorolje, hydraulikkolje og drivstoff) 
er sentralt plassert for raskt og enkelt 
vedlikehold. Luftfilteret er også lett 
tilgjengelig, og konstruksjonen med 
dobbelt element forenkler rengjøringen.

12 LOADALL 525-60 Hi Viz

JCB LiveLink muliggjør fjernovervåking av 
maskineneDPF. JCB LiveLink kan varsle om manuell 
eller servicegenerering som er nødvendig for å 
beskytte maskinen og sikre optimal ytelse. JCB 
LiveLink overvåker også når en automatisk 
regenerering er overstyret av operatøren.

For større flåtebrukere er en unik DPF-statusrapport 
tilgjengelig for raskt å forstå DPF-fyllingsnivå i prosent, 
regenereringskrav, DPF-regenereringstid brukt på 
overstyring og maskiner i kraftreduksjon.



VEDLIKEHOLD.

EN ANNEN NØKKEL TIL OVERLEGEN PRODUKTIVITET 
ER MINIMERT NEDETID. HELE LOADALL-SERIEN VÅR, 
INKLUDERT 525-60 HI VIz, ER DERFOR DESIGNET FOR 
Å HOLDE SERVICE OG VEDLIKEHOLD TIL ET MINIMUM. 
RUTINEVEDLIKEHOLD ER, NATURLIGVIS, UUNGÅELIG, 
MEN SELV NÅR TIDEN ER KOMMET, VIL DU FINNE DET 
ENKELT OG RASKT.

enkel tilgang.
1  Alle daglig kontroller og smøringer på 525-60 
Hi Viz kan utføres på bakkenivå.

2  Med sin gassassistert sylinder er panseret lett 
å åpne og lukke. servicebrønnen i er stor og bred 
nok til å gi god tilgang til tre sider av motoren.

3  Det er lett å få tilgang til dieseltanken, som 
kan fylles fra bakkenivå. Det er et integrert 
forfilter ipåfyllingshalsen som også beskytter mot 
skittent drivstoff. 

4  Hydraulikkslangene kan enkelt føres gjennom 
bommen for maksimal beskyttelse.

5  Fordi 525-60 Hi Vizs sliteklosser bruker et tørt 
smøremiddelsystem, trenger de bare vedlikehold 
hver 500. time (sammenlignet med hver 250. time 
på typiske konkurrentmaskiner).

1
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EIERKOSTNADER.

525-60 HI VIz HAR EN OPPLEVELSE AV 
ENESTÅENDE FUNKSJONER SOM HAR BLITT 
DESIGNET FOR Å HOLDE EIERKOSTNADENE  
TIL ET MINIMUM.

14 LOADALL 525-60 Hi Viz

Sparer tid
For å spare deg for tid og penger, bruker JCBs 
LiveLink telematikkpakke satellitteknologi for å gi 
verdifulle sanntidsdata om maskinens plassering, 
bevegelser, helse, bruk og vedlikeholdskrav.

JCB Loadall-er er kjente og ettertraktede over hele 
verden for deres legendariske produktivitet og gode 
konstruksjon. Ved å eie en vil du dra nytte av de 
resulterende høye restverdiene.

Den nye Autostopp-funksjonen reduserer 
unødvendige tomgangstimer og forbedrer 
drivstofforbruket.

Beskyttet mot driftsstans.
1  Den sidemonterte motorpanseret er trygt innfelt 
i maskinen, noe som gir økt beskyttelse mot skader 
på stedet.

2  styrerammer er trygt montert høyt på akselen. 
Dette beskytter dem mot skader og minimerer 
driftsstans.

3  Ved å elektroforetisk dyppe 525-60  
Hi Vizs førerhus før malingsprosessen, sikrer vi 
langsiktig korrosjonsbeskyttelse.

For å opprettholde sterke rester må Loadall-er  
se bra ut selv etter utstrakt bruk; Derfor bruker  
vi en pulverlakkeringsprosess som er robust og 
motstandsdyktig mot steinflis.

2
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LiveLink telematikk hjelper deg med å overvåke og 
administrere maskinflåten eksternt fra hvor som 
helst i verden ved å radikalt forbedre effektiviteten, 
produktiviteten, tryggheten og sikkerheten til alle 
dine JCB og ikke-JCB maskinflåte.

MASkiNeNS eFFektivitet: Hold styr på maskinens daglige 

aktivitet med regelmessige resultatrapporter som gir 

informasjon om inaktiv tid, sted, maskintilstand, feilkoder for 

diagnostikk, motorutnyttelse med kraftbånd, sikkerhetsvarsler 

og drivstofforbruk. JCB LiveLink sikrer at maskinene holdes 

gående for maksimal oppetid og avkastning på investeringen.

MASkiNeNS DriFtSSikkerHet: Nøyaktige time- og 

servicevarsler forbedrer vedlikeholdsplanleggingen for 

å optimalisere maskinproduktiviteten. 

MASkiNeNS SikkerHet: LiveLinks sanntids geografisk gjerde-

varsler sier fra når maskiner flyttes ut av forhåndsbestemte soner. 

Portforbudsvarsler sier fra om uautorisert bruk. 

  Spor plasseringen av alt utstyr via Bluetooth-

tilkobling.

  en ettermarkeds-telematikkløsning som kan 

ettermonteres å alle maskiner. 

LIVELINK TELEMATIKK DE SER DET, DU VET DET.

Operatør-appen

JCB operatør-appen gir deg raskere, klarere og mer 
nøyaktig informasjon om flåten din, direkte fra folk 
som bruker utstyret ditt hver dag.

HOLD kONtAkteN: Få regelmessige kontroller på maskinen 

med synlighet i LiveLink flåteportal.

SkreDDerSy kONtrOLLeNe DiNe: tilpass sjekklistene slik 

at de passer til alle bruksområder, kunder eller steder.

LASt OPP FOr å HOLDe Deg OPPDAtert: Last opp nyttig 

informasjon med bilder og kommentarer.

FuLLt kOMPAtiBeL: JCB operatør-appen fungerer med  

ikke-telemetrirelaterte maskiner og eiendeler.

tiLgANg tiL ALL iNFOrMASJON: Få tilgang til 

dokumentasjon, for eksempel hurtigstart-veiledninger.

FL EE T

Med LiveLink Fleet kan du spore alle aspekter av utstyret 
for å maksimere effektivitet og oppetid på maskinen.

gJett MiNDre, vit Mer: utstyrsproblemer og 

servicepåminnelser logges så snart de oppstår, som hjelper deg 

til å reagere raskt.

ØyNe På BAkkeN: integrer LiveLink Fleet med JCB operatør-

mobilappen og data fra operatørenes daglige utstyrssjekker 

mates kjapt inn i dashbordet.

tOtAL SJeLerO: Operatør-sikkerhetsvarsler bidrar til å sikre 

at maskiner brukes på en effektiv og sikker måte.

SMArtere verktØy. SMArtere BeSLutNiNger: Fra timer 

i arbeid til drivstoffsvinn, tilgang til tilpassede analyser på flåten 

din for å ta smartere avgjørelser, raskere.

uANStreNgt MØter PAPirLØS: tilgang på sertifikater, 

garantiinformasjon, hurtigstart maskinveiledninger og håndbøker.

FULL KONTROLL FOR FLÅTEN DIN.

*De enkelte funksjonene i LiveLink telematikk, LiveLink Fleet og operatør-appen 
varierer per region, motor og maskintype.

L I TE

ASSE T  TAG
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VERDISKAPNING.

1  Vår Tekniske support-tjeneste gir øyeblikkelig 
tilgang til fabrikkkompetanse, dag eller natt, mens 
våre finans- og forsikringshold alltid er til stede for  
å gi raske, fleksible og konkurransedyktige tilbud.

2  Det globale nettverket til JCB Parts Centers er en 
annen modell på effektivitet.  Vi har 18 regionale baser 
og kan levere rundt 95 % av alle deler overalt i verden 
innen 24 timer. De originale JCB-delene er utformet 
for å fungere i perfekt harmoni med maskinen din, slik 
at du oppnår maksimal ytelse og produktivitet.

3  JCB tilbyr omfattende utvidede garantier, 
samt service-only eller reparasjon og 
vedlikeholdskontrakter. Uansett hva du velger 
har vedlikeholdsteamene våre over hele verden 
konkurransedyktige priser.  De gir deg tilbud som 
ikke medfører forpliktelser for deg, og utfører 
forsikringsreparasjoner raskt og effektivt. 

2

JCB HAR EN FØRSTEKLASSES KUNDESERVICE OVER HELE 
VERDEN. UANSETT HVA DU TRENGER ELLER HVOR DU 
BEFINNER DEG, KAN VI RASKT TILBY EFFEKTIV HJELP 
OG SØRGE FOR AT MASKINEN DIN YTER MAKSIMALT.

Produksjonsanlegg 
Forhandlere
Deler Distribusjonssenter

31
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Merk: JCB LIVELINK og JCB utvidede garantipakker er kanskje ikke tilgjengelige i din region, så vennligst kontakt din lokale forhandler.



SPESIFIKASJON LOADALL 525-60 Hi Viz

STATISKE DIMENSJONER

A Total høyde* k 1,89

B Totalbredde (over dekk)* k 1,84

C innvendig bredde i førerhytten k 0,88

D sporvidde foran k 1,53

E Akselavstand k 2,39

F Totallengde inkludert forhjul k 3,38

G Total lengde inkludert hurtigfeste k 4

H Bakkeklaring k 0,23

J senter på forhjul til hurtigfestet k 1,02

K senter på bakhjul til bakpart k 0,6

Utvendig svingradius (over dekk) k 3,7

Tiltvinkel bakover grader 11

Tømmevinkel grader 114

Vekt kg 5230

Dekk industriell 12x16.5

*Avhengig av dekkspesifikasjoner.

løfTEEvNE

Maksimal løftekapasitet kg 2500

Løftekapasitet til full høyde kg 2000

Løftekapasitet ved full rekkevidde kg 750

Løftehøyde k 6

Rekkevidde ved maksimal løftehøyde k -0,15

Maksimal rekkevidde forover (til forsiden av lasten) k 3.5

I samsvar med stabilitetstest EN1459-1
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SPESIFIKASJONLOADALL 525-60 Hi Viz

MOTORTRINN v

siste stage V-teknologi og avansert design gir lavt drivstofforbruk, redusert støy, høyt dreiemoment og effekt, total pålitelighet og minimalt 
vedlikehold. To-trinns, tørr luftfilter med primær- og sikkerhetselementer. Territorieavhengig.

Produsent JCB DieseL FrA KoHLer

Slagvolum liter 2.5

Antall sylindre 4

Sylinderdiameter mm 88

Slaglengde mm 102

Innsugning Turboladet og etterkjølt

Nominell effekt

Effekt ved 2200 o/min kW (hk) 55 (74)

Nominelt dreiemoment

Dreiemoment ved 1500 o/min Nm 310

HyDRAulIKK

To-trinns girpumpe utstyrt med sugefilter og filter. Hjelpetjenester på bomenden er valgfrie.

Driftstrykk bar 235

Gjennomstrømning ved systemtrykk ved 2200 o/min l/min 80

Hydrauliske syklustider Sekunder

Heve bom 7,6

Senke bom 5,3

Bomforlenger 7,5

Trekke inn 3,7

Tømme skuffe     1,9

Fylle skuffe 2,9

ElEKTRISKE ANlEGG

Systemspenning Volt 12

Omformereffekt Amperetime 100

Batterikapasitet Amperetime 120

Full veibelysning. Ryggelys. Blinklys. Varsellys. Ryggealarm.

væSKEvOluMER

Hydraulisk system Liter 65

Bensintank Liter 75

GIRKASSE

Pumpe med variabelt fortrengningsvolum med lukket sløyfe og kontinuerlig variabel hydrostatisk drivverk Bestående av en hydraulisk motor 
og kontrollenhet.  Permanent firehjulsdrift. Kjørehastighet: 25 km/t, 20 km/t (TUV)

Forover revers

Lavt område km/t 12 12

Høygir km/t 25 25

STyRING

Hydrostatisk servostyring med parallellstag på begge aksler.

Tre styremodusalternativer: styring av forhjul, allhjulstyring, krabbestyring, betjenes fra i førerhuset med en valgspak. 

Ekstrautstyr: Valgbryter i førerhuset med automatisk justering.

føRERHyTTE

støyfri, sikker og komfortabel førerhytte som overholder roPs iso 3471 og FoPs iso 3449. Tonet glass over det hele med laminert 
takrute. Takstolper, vindusvisker på frontrute og defroster/varmeapparat. Bakre åpningsvindu med spyling/vindusvisker. Audiovisuelt 
varslingssystem for kjølevæsketemperatur, motoroljetrykk, luftfilter, batterilading, giroljetemperatur og trykk, vann i drivstoff, timemåler, 
veihastighetsindikator, drivstoffmåler, motortemperatur, klokke og stigningsmåler. Justerbart fjæret sete, tilt rattstamme, håndbrems, 
gulvmontert gasspedal og bremsepedaler.

Hydrauliske styreanordninger: enkeltstående styrespak med servo, med forover/frigir/revers, med progressiv mekanisme for å forlenge/
trekke inn bommen og med innlemming av konstant strømning.

Indikator for lastmoment: Automatisk audiovisuelt varslingssystem i øyehøyde med lastemomentindikator som mottar et signal fra en 
lastesensor på bakakselen. Dette systemet overvåker kontinuerlig maskinens stabilitet forover, slik at føreren hele tiden har kontroll. 

EKSTRAuTSTyR

Ekstrautstyr: Arbeidslys foran og bak, roterende blinklys, brannslukningsapparat, frontskjermbeskyttelse, luftkondisjonering, ekstrautstyr 
for bomutstyr, markise, radiosett, hydraulisk låsing av redskapsfeste, begrenset differensialbrems i foraksel, luftfjæret sete, 2-hastigheter 
og periodisk spyling/vindusviskere foran.

Tilbehør: Kontakt din lokale forhandler for detaljer om det omfattende utvalget. 

* Adaptiv lastekontroll for eU-territorier er i samsvar med eN15000.

BOM OG REDSKApSfESTE

Bommen er fremstilt av høystyrkestål. slitesterke puter som krever lite vedlikehold. JCB Q-Fit, JCBs kompakte redskapsfeste, glidestyring.

BREMSER

Fotbrems: Hydraulisk betjent selvjusterende, oljenedsenket innenbords multiskivetype montert på forakselen. 

Håndbrems: sAHr-håndbrems selvjusterende, olje nedsenket i multiskivetype montert på frontakselen som betjenes med  
bryteren i førerhuset.

AKSlER

JCB-aksler foran og bak: episyklisk girreduksjonsnav/styreaksler med proporsjonal dreiemomentdifferensial.

STøy OG vIBRASJON

Usikkerhet Måleforhold

støy ved førerplass (LpA) 76 dB +/– 1 dB Fastsatt i samsvar med testmetoden definert i eN12053.

støynivå fra maskinen (LWA) 103 dB +/– 1 dB
garantert ekvivalent lydeffekt (ekstern støy) fastsatt i samsvar 
med den dynamiske testbetingelsen angitt i 2000/14/eF.

Vibrasjon på hele kroppen (m/s²) 0,43 0,22
iso 2631-1:1997 normalisert til en 8-timers referanseperiode 
og basert på en testsyklus definert i sAe J1166.

Hånd-arm-vibrasjon (m/s²) <2,5 i/r iso 5349-2:2001, dynamiske testbetingelser.
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Ett SElSKAP, OvEr 300 mASKINEr.

LOADALL 525-60 Hi Viz
Bruttoeffekt: 55kW/74hp    Løftekapasitet: 2 500 kg    Løftehøyde: 6,0 m


