
BRUTTOEFFEKT
19 kW – 55 kW

LØFTEKAPASITET
1 400 kg til 2 500 kg

LØFTEHØYDE
4 m – 6 m

TELESKOPLASTER | KOMPAKTE ANLEGGSMASKINER



ENESTÅENDE PRODUKTIVITET
Vårt utvalg i kompakte teleskoplastere gir kraftig ytelse 
og allsidighet med utmerket manøvrerbarhet, samtidig 
som vi får mest mulig ut av hver dråpe drivstoff.

MAKSIMAL 
MANØVRERINGSEVNE
En kompakt akselavstand og små 
styrelåsvinkler sikrer utmerket 
manøvrerbarhet på trange steder.



ENESTÅENDE KRAFT
Vi har brukt innovativ og toppmoderne design samt 
produksjonsprosesser for å sikre at kraft, holdbarhet  
og pålitelighet er innebygd.

EKSEPSJONELL 
HOLDBARHET
Gjennom strenge test‑ og 
valideringsprogrammer er 
JCB Teleskoplastere bygget 
for å vare.



MAKSIMAL KONTROLL
Styrespakkontroller med 
én spak og proporsjonale 
hjelpefunksjoner er enkle  
å bruke for presis kontroll.

ENESTÅENDE KOMFORT
FØRERHUSENE TIL Våre kompakte teleskoplastere er 
flotte steder å jobbe, med høy komfort, brukervennlige 
kontroller og god synlighet, noe som holder 
operatørene produktive.



ENESTÅENDE EFFEKTIVITET
Vårt utvalg i kompakte teleskoplastere gir ekstremt 
lave driftskostnader på kort sikt, samtidig som de 
holder verdien på lang sikt.

MAKSIMALT 
VIDERESALG
Vår kontinuerlige innovasjon 
innen alle designområder 
og bygg holder videresalgs‑
verdiene sunne.



MAKSIMAL SIKKERHET
Vårt adaptive lastkontrollsystem 
forhindrer automatisk at maskiner 
tipper fremover under tung 
lasthåndtering.

ENESTÅENDE SIKKERHET
Sikkerhet er avgjørende på ethvert sted. Derfor har vi 
designet vårt nye JCB utvalg av kompakte teleskoplastere 
for å beskytte både maskin, operatør og tilskuere.



SPESIFIKASJON

STANDARDFUNKSJONER
•  Stage V‑kompatibel motor
•  Ingen komplekse 

etterbehandlings‑ eller 
utslippskontrollsystemer

•  Permanent firehjulsdrift
•  Firehjulsstyring som standard

•  LiveLink‑telematikk
•  Variabel hydrostatisk girkasse
•  Bredt utvalg av vognalternativer 

tilgjengelig
• Ultrakompakt design

MODELLSERIE 514‑40 516‑40 520‑40 525‑60

Lyfthöjd m 4 4 4 6

Løftekapasitet kg 1 400 1 600 2 000 2 500

Maksimal hastighet km/t 15 15 15 25

Maksimal motoreffekt: kW 19 19 19 55

Løftekapasitet ved full rekkevidde kg 525 700 900 750

Løftekapasitet til full høyde kg 1 300 1 600 2 000 2 000

Rekkevidde med last på 1 tonn m 1,51 1,93 2,1 3
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