
Finansējums sadarbībā ar 
SIA “Citadele līzings un faktorings”

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2020., vai kamēr tehnika pieejama noliktavā.
Piedāvājums attiecas tikai uz noliktavā pieejamo tehniku. Cenas norādītas bez PVN.

Likme 2,5% + 6M EURIBOR
Samazināta komisijas maksa: 250 €

STRĀDĀ AR VĒRIENU
PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES! 

I E K Ļ A U T S  C E N Ā
IEGUVUMS

 Rūpnīcas pilnā 3 gadu garantija JCB PremierCover 
 Apkopes 3 gadi/1500 motorstundas (4 apkopes)
 Papildaprīkojums 3000 € vērtībā
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• Maks. celtspēja: 4200 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1575 kg
• Pacelšanas augstums: 7,01 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,73 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, 125 ZS 
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT hidrauliski vadāms kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• LED darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Apsildāms operatora sēdeklis ar gaisa balstiekārtu
• Hidroāķis ar hidraulikas izvadiem
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 2500 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 1750 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 800 kg
• Pacelšanas augstums: 6 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,5 m 
• Dzinēja jauda: 74 ZS
• 4-riteņu stūrēšana ar 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT ātrais kausu nomaiņas mehānisms priekšā
• Iekrāvēja vadība izmantojot džoistiku
• Papildus hidroizvadi uz strēles 
• Darba gaismas uz strēles un kabīnes
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 3800kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 3800 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
• Pacelšanas augstums: 6,23 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,87 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,34 m
• Aizsniedzamība ar 1 tonnas svaru: 3,34 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 125 ZS 
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu 
• 4-ātrumu “POWERSHIFT” tipa transmisija (33 km/h maks. ātrums)
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Piekabes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 3100 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2400 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1250 kg
• Pacelšanas augstums: 7 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,7 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS 
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Piekabes sakabe
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

Teleskopiskais iekrāvējs   
JCB 542-70 Agri SUPER 

Teleskopiskais iekrāvējs   
JCB 525-60

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 538-60 Agri PLUS

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 531-70 AGRI

STRĀDĀ AR VĒRIENU 
PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!

86 900 €
101 645 €

54 400 €
67 336 €

78 150 €
86 645 €

74 500 €
82 545 €
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• Maks. celtspēja: 3600 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 3600 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
• Pacelšanas augstums: 6,2 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,87 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,3 m
• Aizsniedzamība ar 1 tonnas svaru: 3,3 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS 
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Piekabes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 4100 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
• Pacelšanas augstums: 7 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,7 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 125 ZS
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT hidrauliski vadāms kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku (PR-AIZM braukšanas virziena slēdzis)
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Piekabes sakabe
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maksimālā celtspēja: 3500 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 1600 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 500 kg
• Pacelšanas augstums: 9,5 m
• Aizsniedzamība maks. augtumā: 2,43 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 6,52 m
• Aizsniedzamība ar 1 tonnu: 5,08 m
• Nolikšanas augstums: 8,78 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Piekabes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 6000 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 3000 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1750 kg
• Pacelšanas augstums: 7,9 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,92 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 4,41 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.8 litri, dzinēja jauda: 145 ZS
• Dzinēja griezes moments: 560 Nm 
• MICHELIN BIBLOAD riepas 480/80xR26
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• 6-ātrumu “POWERSHIFT” tipa transmisija (40 km/h maks. ātrums) 
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu džoistiku
• AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• LED darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• Hidroāķis ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

Teleskopiskais iekrāvējs   
JCB 536-60 AGRI

Teleskopiskais iekrāvējs   
JCB 541-70 AGRI SUPER

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 535-95 AGRI

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 560-80 AGRI SUPER

STRĀDĀ AR VĒRIENU 
PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!

74 900 €
82 545 €

84 500 €
94 645 €

82 500 €
92 245 €

109 800 €
118 745 €
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• Maksimālā celtspēja: 3500 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 1600 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 500 kg
• Pacelšanas augstums: 9,50 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 2,43 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 6,52 m
• Aizsniedzamība ar 1 tonnu: 5,08 m
• Nolikšanas augstums: 8,78 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu džoistiku
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Maks. celtspēja: 4100 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
• Pacelšanas augstums: 7 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,7 m
• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS 
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm 
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar 4-riteņu piedziņu 
• 4-ātrumu “POWERSHIFT” mehāniskā transmisija (maks. ātrums 33 km/h)
• Q-FIT ātrās nomaiņas mehānisms
• Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu džoistiku
• SRS – automātiskā strēles amortizācija
• 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūknis
• Papildus hidroizvadi uz strēles
• Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

Teleskopiskais iekrāvējs   
JCB 535-95 INDUSTRIAL

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 541-70 INDUSTRIAL

STRĀDĀ AR VĒRIENU 
PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!

79 900 €
88 645 €

71 400 €
88 645 €

Talsi

Saldus Jelgava

Valmiera

Gulbene

KURZEME Artis Konopackis 22 028 992 
 Kristaps Eglītis 28 833 594 
ZEMGALE Andis Akmeņlauks 26 320 055 
 Māris Grinsons 26 398 800 
 Ivans Ivanovs 29 182 544

LATGALE Dainis Škutāns 26 321 133 
 Māris Sudniks 26 105 575 
VIDZEME Aigars Kuģenieks 29 210 046 
 Agris Savielis 28 675 213 

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI
JCB PROJEKTU VADĪTĀJS Jānis Trēziņš, tālr. 29 400 412
KONSULTĀCIJAS PAR FINANSĒJUMU Gints Englants, tālr. 27 831 921

TIRDZNIECĪBAS UN SERVISA CENTRI VISĀ LATVIJĀ
RĪGA  Krasta iela 42 
 Tālr. 26 303 719
JELGAVA Ziediņu ceļš 3c 
 Tālr. 26 321 177
LIEPĀJA  Brīvības iela 144a 
 Tālr. 27 897 258
VALMIERA  E. Lācera iela 2 
 Tālr. 27 897 251
RĒZEKNE  Jupatovkas iela 13
 Tālr. 26 404 833
JĒKABPILS  Rīgas iela 227b
 Tālr. 29 481 873
SALDUS  Apvedceļš 6b
 Tālr. 29 130 910
TALSI  Raiņa iela 86
 Tālr. 25 733 240
GULBENE Brīvības iela 66
 Tālr. 22 020 589

*Piedāvājums attiecas tikai uz jaunas tehnikas iegādi un saimnieciskās darbības veicēju. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem un apstiprina līzinga kompānijas kredītkomiteja. 
Akcijas rīkotājs patur tiesības grozīt, papildināt vai atsaukt akcijas nosacījumus. Akcija spēkā līdz 31.03.2020. Attēliem ir ilustratīva nozīme, tehnika var atšķirties no attēlos redzamās.
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