
Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 542-70 AGRI SUPER

Traktors   
JCB Fastrac 4220

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 532-70 AGRI

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 536-95 AGRI SUPER

Universālais ekskavators-iekrāvējs  
JCB 4CX PRO AEC

Teleskopiskais iekrāvējs  
JCB 538-70 AGRI SUPER

• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.8 litri, 130 ZS
• 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
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm
• “POWERSHIFT” tipa transmisija (40 km/h maks. ātrums)
• 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 piekabēm ar hidraulikas un bremžu izvadiem
• Jaunā tipa un dizaina kabīne ar paaugstinātu telpu iekšā, komfortu un iespējām
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• AGCO Power dzinējs, 6.6 litru dzinējs
• Nominālā jauda 217 ZS, maksimālā jauda 235 ZS
• 950 Nm griezes moments
• Maksimālais ātrums: 60 km/h
• 8000 kg aizmugures uzkares celtspēja
• Priekšas 3-punktu uzkare ar jūgvārpstu
• 5-hidroizvadu pāri aizmugurē
• Hidroāķis un daudzpozīcijas sakabe aizmugurē
• Riepas 540/65R34
• Apsildāms priekšas un aizmugures stikls
• Field PRO un Road Performance pakas
• GPS ready
• Abu tiltu stūrēšana
• Disku bremžu sistēma abiem tiltiem ar ABS
• Pilnā rāmja konstrukcija
• Gaisa + hidrauliskās bremzes piekabēm
• Automātiskā klimata kontrole kabīnē. LED darba gaismas

• Dzinējs: JCB ECOMAX, tilpums: 4,8 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
• Maksimālā celtspēja: 3200 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2750 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1400 kg
• Pacelšanas augstums: 7 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,72 m
• Aizsniedzamība ar 1 tonnu: 3,72 m
• Dzinēja griezes moments: 516 Nm
• Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
• Powershift Torque Lock 4 transmisija ar hidrotransformatora bloķētāju, 40 kmh
• 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 strēles
• Bākuguns. Radio/CD/MP3 atskaņotājs
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Dzinējs: JCB ECOMAX, Stage V, 4.8 litri, 130 ZS
• Maksimālā celtspēja: 3600 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 1600 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 500 kg
• Pacelšanas augstums: 9,49 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 2,43 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 6,55 m
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm
• “POWERSHIFT” tipa transmisija (40 km/h maks. ātrums)
• 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
• Piekabes sakabe;
• Gaisa kondicionieris
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

• Dzinējs: 4-taktu dīzeļdzinējs ar turbo piedziņu, JCB Ecomax Stage V
• Dzinēja tilpums 4,8 litri, jauda 110 ZS
• Griezes moments 516 Nm pie 1450 apgr./min.
• Transmisija JCB Autoshift transmisija
• Piedziņa 4 riteņu / 4 riteņu stūrēšana
• Maks. rakšanas dziļums: 5,88 m
• Kausa sniedzamība uz zemes: 7,88 m
• Kausa sniedzamība uz zemes 6,54 m
• Aizsniedzamība pilnā augstumā 3,75 m
• Sānu sniedzamība no centra 7,16 m
• Iekraušanas augstums aizm. kausam 4,73 m
• Sūkņu maksimālā plūsma: 165 l/min
• ADVANCED EASYCONTROL džoistiku vadība
• 6 pakāpju AUTOSHIFT tipa transmisija ar Torque-Lock funkciju 4.-6.pārnesumā 
• SRS priekšējās strēles amortizācijas sistēma

• Dzinējs: JCB ECOMAX, 4.8 litri, 130 ZS
• Maks. celtspēja: 3800 kg
• Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
• Celtspēja izstieptā strēlē: 1400 kg
• Pacelšanas augstums: 7,01 m
• Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
• Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,73 m
• Dzinēja griezes moments: 550 Nm
• “POWERSHIFT” tipa transmisija (40 km/h maks. ātrums)
• 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 piekabēm ar hidraulikas un bremžu izvadiem
• Jaunā tipa un dizaina kabīne ar paaugstinātu telpu iekšā, komfortu un iespējām
• LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

Cena 

94 500  €
Cena 

106 900  €

Cena 

113 500  €

Cena 

209 900  €

Cena 

115 500  €

Cena 

107 500  €

NEPALAID GARĀM IESPĒJU
SAŅEM TEHNIKU PIRMS SEZONAS DARBIEM!

Visas cenas norādītas bez PVN. Cenas ir orientējošas un var mainīties no komplektācijas. Tehnikas vienību skaits ierobežots. 
Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2023.




