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40 let průkopnické výroby ... 
JCB čelnímu kolovému nakladači se nic nevyrovná 



 

KOMFORT A VÝKON I PŘI NEJNÁROČNĚJŠÍM POUŽITÍ  

 

V posledních 40 letech se mnohé změnilo. Jedna věc však zůstává neměnná a tou je 

závazek JCB být nejlepší. Naše úsilí, náš zanícený postup ve vývoji nových produktů, 

vyústily v proměnu rodinné anglické firmy v globální značku JCB. Náš postup vpřed 

vyžaduje trvalou inovaci, neustálé hledání nových lepších technologií, výrobních postupů, 

materiálů a systémů poskytujících našemu zákazníkovi taková řešení, která požaduje. 

Stroje jsou konstruovány s pomocí podkladů získaných od zákazníků v každé fázi 

konstrukčního řešení. Naše současná řada čelních kolových nakladačů věnuje zvláštní 

pozornost Vašim názorům a hlavním prioritám, zvláště bezpečnosti, účinnosti, snadnosti 

používání, produktivitě, výkonnosti, dostupnosti a pohodlí. Výsledná řada zahrnuje 11 

strojů, od kompaktních modelů s hydrostatickým pohonem začínajících od hmotnosti 

dvou tun až po velké stroje s hydrodynamickým pohonem přesahujích hmotnost 20 tun. U 

všech strojů platí záruka toho, že Vám poskytnou mnohem více, než ostatní značky. 



 

 

 

Ekonomie vlastnictví 

Vyšší flexibilita, vyšší využitelnost, 

vyšší hodnota 

Stroj, který má být více produktivní, musí být využíván delší 

dobu ve stejném časovém úseku, s minimálním počtem 

odstávek během několika let. Takový stroj má mnohem větší 

hodnotu. JCB čelní kolový nakladač Vám dokáže nabídnout 

mnohem víc. 

1. Vyšší flexibilita. Všestrannost využití je klíčová. Použití 

čelního kolového nakladače jako nosiče příslušenství znamená - 

mnohem vyšší poptávku, delší dobu provozu, trvalé zvýšení 

obratu. Prostřednictvím různých konfigurací JCB kolového 

nakladače je zajištěno jeho lepší využití s bezkonkurenční 

produktivitou. 

2. Vyšší využitelnost. To je základní vzorec - méně času 

stráveného údržbou a opravami - více času stráveného prací a 

výdělkem. Proto je doba využitelnosti nanejvýš důležitým 

faktorem v konstrukčním procesu. Nejvyšší spolehlivost a 

prodloužené servisní intervaly minimalizují prostoje, a tak jsou 

stroje připraveny vždy, kdykoliv je potřebujete. 

3. Vyšší hodnota. Moderní technologie, legendární kvalita, 

design ... To je silný argument, který v kombinaci se značkou 

JCB znamená vysokou přidanou hodnotu. JCB nakladače mají 

také nízké provozní náklady a vysokou úroveň produktivity; to je 

jednoduchý vzorec i pro toho, kdo vyžaduje neuvěřitelné 

množství realizované práce. Účinnost je při tom klíčová, s pomocí 

JCB hnací soustavy a hydraulickým systémem dostaneme ten 

nejlepší výsledek. 

Potřebujete-li čtvrtý dobrý důvod k investici, což tedy různé 

možnosti financování, spolu s individuálně navrženým 

pojištěním, záruční dobou a servisní smlouvou? 

To je opravdu rozumná investice! 

 



 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | PROVOZNÍ NÁKLADY 

 



 

 

 

Pocit síly 

Založený na vysokém výkonu, 

točivém momentu a účinnosti 

Vezměme to od základu. JCB čelní kolové nakladače jsou 

konstruovány a vyrobeny tak, aby poskytly více: více síly, více 

točivého momentu, více vykonané práce a více zisku. 

Jak to vlastně začíná? Máte úkol - musíte přemístit materiál na 

nové místo. K tomu potřebujete velké rypné síly, vynikající trakci 

a vysoký poměr výkonu a hmotnosti. Dále musíte mít čtyři 

hnaná kola s proporcionálním přenosem točivého momentu, 

diferenciály s omezeným prokluzem a výběr profilů pneumatik k 

dosažení maximální tlačné síly bez prokluzu. Nemůžete 

opomenout ani vynikající světlou výšku podvozku a nájezdové 

úhly. 

Přesuňme se k pohonnému ústrojí. Pouze nejlepší díly mohou 

zaručit výkon světové úrovně. Výkonné motory s vysokým  

točivým momentem i při nízkých otáčkách; kombinace 

hydrostatických a hydrodynamických převodovek, které zaručí 

výbornou spotřebu paliva. Jednoduché ovládání a výkonný a 

účinný hydraulický systém napomáhá k rychlým pracovním 

cyklům. Sečteno a podtrženo, toto vše určuje rozdíl. 

Kompaktní modely využívají dvourychlostní hydrostatickou 

převodovku, zatímco větší modely mají ZF převodovky s 

řazením pod zatížením. Tento plně automatický pohon zajistí, 

že je vždy zařazen správný převodový stupeň odpovídající 

jízdním podmínkám. Zvláštní pozornost jsme věnovali vývoji 

inteligentního hydraulického systému. Na kompaktních 

modelech jsou používána zubová čerpadla. Tento systém je 

jednoduchý, levný a poskytuje efektivní výkon. Větší a těžší 

nakladače používají regulaci Load-sensing a pístová čerpadla s 

proměnným průtokem, která reagují dle zatížení, snižují 

spotřebu a poskytují výkon pouze v případě požadavku. 

 



 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | VÝKON A PRODUKTIVITA 

 



 

 

 

Váš stroj, Vaše práce 

Maximální všestrannost 

„šitá na míru“ 

Maximální všestrannost závisí na tom, jak je stroj „ušitý na 

míru“ specifickým požadavkům. 

V prvé řadě, vyberte si design ramen nakladače. Kompaktní 

nakladače využívají geometrii paralelního zdvihu. Toto 

uspořádání je ideální pro manipulaci s paletami a zaručuje 

vynikající viditelnost. Větší a těžší nakladače nabízejí výběr. 

Zvolíte-li ZX kinematiku, získáte stroj zaměřený na těžbu s 

vysokou vylamovací silou, perfektní pro těžbu tuhých materiálů. 

Rozhodnete-li se pro HT (High Torque) kinematiku, nejlepší 

využití stroje bude především jako nosiče nářadí. Zde se uplatní 

jeho stejná míra momentu otáčení lopaty v průběhu celého 

oblouku zvedání a zlepšený je i výhled na náklad. 

Dále vybírejte z řady délek ramen nakladače. Ze sortimentu 

standardních ramen nebo ramen s vysokým a velmi vysokým 

zdvihem. Tato volba Vám umožní vykládat materiál v různých 

výškách. 

A nyní rychloupínač. Je kompatibilní s trhem a konstruovaný 

tak, aby vyhovoval širokému sortimentu příslušenství. Pro 

přepojení hadic jsou použité rychlospojky, které urychlí výměnu 

příslušenství a ještě více zkrátí pracovní cyklus. 

Za čtvrté, hydraulika. Všechny modely nabízejí výběr rozvaděčů 

s třemi nebo čtyřmi sekcemi a také se dvěma sekcemi na 

strojích ZX. V zásadě, ať si vyberete jakékoliv příslušenství, 

jsme schopni Vám „udělat“ takovou hydrauliku, která bude 

dokonale sladěna s požadovaným příslušenstvím a výkonem. 

A jesliže si myslíte, že to je už maximum, co lze pro zvýšení 

fexibility udělat, JCB Vás překvapí a jde ještě dál. Tak například 

upravíme stroj pro nakládání s odpady, pro práci v lomu 

přidáme speciální ochranu a zlepšíme viditelnost a tím současně 

i jeho bezpečnost. 

 



  

 

Č E L N Í  K O L O V É  N A K L A D A Č E  |  V Š E S T R A N N O S T  



 

 

 

 Kabina 411/413/417/418 Vpravo: Kabina 427/435/437/457. 

 Kabina 407/409 

Sedíte pohodlně? 

Ano, a navíc ergonomicky, stylově, 

s pocitem bezpečí, prostoru ... 

 

Zajistit obsluze pohodlí je klíčový faktor pro dosažení vysoké 

produktivity. Stroj pracuje více za méně a totéž platí i pro 

obsluhu. Více, protože práce, která neunavuje zvyšuje 

produktivitu, za méně protože každý úkol je jednodušší, když 

jeho splnění vyžaduje menší úsilí. JCB kabiny všechny tyto 

faktory zohledňují a jdou ještě dál. 

Přístup do kabiny je snadný a bezpečný. Prostorné a dobře 

umístěné schůdky spolu s perfektně přizpůsobeným 

zábradlím zajišťují tříbodový kontakt. 

Každá plně ROPS/FOPS certifikovaná kabina je uložena na 

gumových tlumičích, které izolují obsluhu od hluku a vibrací. 

Také z hlediska zdraví a bezpečnosti jsme zajistili vynikající 

výhled na příslušenství ve všech výškách. 

Pro dosažení skutečného komfortu lze interiér kabiny a ovládací 

prvky přizpůsobit individuálním potřebám. Plně nastavitelný 

volant a odpružené sedadlo, výběr způsobu ovládání hydrauliky 

dle individuální preference. Intuitivní rozložení ovládacích prvků 

se snadným uchopením také přidá na komfortu; volitelné 

vyhřívané sedadlo a zrcátka u větších modelů, vynikající 

ventilace vzduchu spolu s volitelnou klimatizací anebo spoustu 

úložného prostoru. 

Závěrem, v každé fázi vývoje kabiny jsme se snažili udělat pro 

pohodlí posádky maximum a tím i pro zvýšení produktivity. 

Například s hydraulickým rychloupínačem ovládaným z kabiny 

není nutné při výměně příslušenství opustit kabinu. 



 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | PROSTŘEDÍ OBSLUHY 

 



 

 

 

Předcházet a chránit 

Perfektní kvalita zaručuje spolehlivost 

a dlouhou životnost 

Použitím nejlepších materiálů a komponentů zajistíme kvalitu na 

každém stupni, a tím předcházíme poruchám a zaručíme 

dlouhou životnost a spolehlivost. Není divu, že kvalita JCB je 

pověstná, neboť trávíme mnoho času nad každým detailem 

řešení stroje, který vyrábíme. 

Jakou světového výrobce jsou všechny naše procesy zaměřeny 

na optimalizaci kvality. Používáme nejmodernější design, 

montážní a zásobovací postupy. Používáme pouze přesné díly, 

vyrobené podle přísných tolerancí, které zaručí dlouhou životnost 

a malé opotřebení. Vystavujeme stroje důslednému testování o 

více než 1 000 cyklech v různě náročných podmínkách. 

Používáme analýzu Konečných řešení prvků k eliminaci vysoce 

namáhaných dílů a měníme je za silnější a s delší životností. To 

vše ve snaze o dosažení co nejvyšší kvality. 

Když naše stroje opouští výrobní závod, jsme si jisti, že jsou tím 

nejlepším, co bylo vyrobeno. Známe také obrovské nároky, 

které jsou na ně kladeny a také to, jak naši zákazníci spoléhají 

na jejich trvající produktivitu. A to je také důvod, proč činíme 

kroky na ochranu Vaší investice. 

K dispozici jsou sady, které plně ochrání podvozek stroje a 

komponenty pohonného ústrojí. Elektroforézním namáčením je 

kabina chráněna před korozí. Uložení hydraulických válců řízení 

vysoko nad kloubovým spojením je dostatečná prevence před 

poškozením. Elektronický varovný systém předchází vážným 

poruchám případným vypnutím motoru a chrání tak stroj i 

obsluhu. 

 



 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | KVALITA A SPOLEHLIVOST 

 



 

 

 

Snadno, rychle a bezpečně 

Péče a pozornost nemusí 

být zdlouhavá 

Vyrábět kvalitní JCB kolové nakladače s neodmyslitelnou 

spolehlivostí zaručuje optimální dobu jejich provozuschopnosti. 

Ale udržet tyto výjimečné stroje trvale v provozu vyžaduje 

nezbytně trvalý servis a údržbu. 

My v JCB děláme vše pro to, aby provádění servisu bylo snazší, 

bezpečnější a s pomocí prodloužených servisních intervalů také 

méně časté. Základním požadavkem od servisních pracovníků a 

obsluh je, aby servisní místa byla seskupena a přístup k nim byl 

z úrovně země. Aby kontroly a doplňování náplní bylo 

prováděno bez šplhání po stroji, místa pro snímání tlaku byla 

sdružena, všechny hlavní části byly bez námahy přístupné a 

mazací místa jasně označena (možnost dodání centrálního 

mazání u větších modelů usnadňuje údržbu). 

U kompaktních modelů kapota z jednoho kusu umožňuje 

snadný přístup do prostoru motoru, zatímco k hydraulickému 

rozvaděči, pojistkové skřínce a tepelnému výměníku je dobrý 

přístup bočními dveřmi. U větších modelů je přístup k motoru 

přes odklápěcí křídla. Vyklápěcí větrák zpřístupňuje deskový 

chladič navržený tak, aby se na něm nezachytávaly nečistoty. 

Motor tak pracuje ve správné teplotě a poskytuje optimální 

výkon. Tyto modely mohou být vybaveny ventilátorem s 

automatickým zapínáním zpětného chodu a tím se snižuje jeho 

zanášení nečistotami. Proto také může být použita jemnější 

mřížka chladiče. 

Elektronický Monitorovací Systém přináší čelním nakladačů 

další výhodu tím, že ukládá data a poskytuje tyto informace 

servisním pracovníkům. Systém ovládá a monitoruje 

komponenty a automaticky spouští bezpečnostní ochranu. Tím 

předchází závažným a nákladným poškozením a současně 

umožňuje identifikaci poruch a zkracuje čas potřebný k jejich 

odstranění. 

 



 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | SERVIS A ÚDRŽBA 

 



 

 

 

Malé stroje, velká všestrannost 

Díky kloubovému řízení a oscilaci středového čepu je dosaženo vynikající 

manévrovatelnosti. 

Výsledkem kompaktních rozměrů je bezkonkurenční univerzálnost a 

snadný pohyb ve stísněných prostorách. 

K dispozici je hydraulický rychloupínač, který umožní připojení širokého 

sortimentu příslušenství. 

Síla a efektivita tam, kde je nejvíc potřeba 

Kompaktní kloubem řízené stroje používají motor JCB Diesel by  Kohler, 

s emisemi Tier 4F, poskytuje vysoký točivý moment i při nízkých 

otáčkách a nízkou spotřebu paliva. 

Dobře vyvážené hnací ústrojí světové třídy používá pouze nejlepší 

komponenty. 

Dvourychlostní rozsah dokonale odpovídá požadavkům použití a zlepšuje 

účinnost paliva. 

Diferenciál s omezeným prokluzem na nápravě udržuje dobrou trakci 

i ve velmi těžkých terénních podmínkách. Výkyvný středový čep dovoluje 

udržet záběr kol za všech okolností. 

Výkon nakladače je konstruovaný pro efektivní použití 
různého nářadí a širokého sortimentu příslušenství 

Dvouválcová geometrie ramen nakladače je navržena s paralelním zdvihem a 

poskytuje vynikající viditelnost spolu se snadnou a bezpečnou manipulací s 

nákladem. 

Hydraulický systém se zubovým čerpadlem je jednoduchý a zajišťuje rychlý 

pracovní cyklus. 

SRS systém (Systém hladké jízdy) odpružuje náklad během jízdy a napomáhá 

k lepšímu zadržování materiálu v lopatě i při vyšších rychlostech i na 

nerovném terénu. 

 



  

 

Vyroben pro trvalé pracovní nasazení 

Servisní intervaly po 1000 motohodinách zajišťují nepřerušovanou práci a 

dlouhou životnost. 

Elektroforezní namáčení chrání kabinu před korozí. 

Metodou práškového nanášení barev dostaneme nejlepší kvalitu povrchu. 

Vysoce kvalitní filtrace zamezí vstupu nečistot do hydraulického okruhu. 

SRS systém (systém hladké jízdy) umožňuje „plavání ramen“ a zabraňuje 

otřesům celého stroje, které mohou způsobit předčasné opotřebení 

hlavních komponentů nebo jejich poškození anebo poškození jeho 

konstrukce. 

Pohodlná, bezpečná práce bez únavy 

Prostorná kabina s ovládacími prvky intuitivně rozmístěnými maximalizuje 

produktivitu obsluhy. 

Ergonomicky navržené sedadlo obsluhy je plně seřiditelné, je vzduchem 

odpružené a nastavitelný je i sloupek řízení. 

Pro zvýšení bezpečnosti při přepravě mohou být odpojeny ovládací prvky 

nakladače. 

Zvuková izolace a gumové tlumiče, na kterých je kabina uložena, zaručují 

nízkou úroveň hluku a vibrací. 

Vynikající výhled do všech směrů je dosažen díky velkým proskleným 

plochám, úzkým sloupkům, svažující se kapotě a volným výhledem na 

příslušenství. 

Bezpečná, jednoduchá práce a údržba. 

Díky širokým dveřím a pouze jednomu schůdku je vstup do kabiny velmi 

snadný. 

Obsluha stroje s hydrostatickou převodovkou je velmi jednoduchá a tyto 

stroje jsou vhodné pro použití v půjčovnách nebo tam, 

kde se často střídají obsluhy. 

Veškerá denní údržba může být provedena z úrovně země a je rychlá a 

bezpečná. 

Široce otevíratelná kapota umožňuje snadný přístup do prostoru motoru, 

zatímco k hydraulickému rozvaděči, pojistkové skřínce, tepelnému 

výměníku a rozvaděči je dobrý přístup bočními dveřmi. 

Mokré diskové brzdy mají velkou účinnost a jsou prakticky bezúdržbové. 

 



 

 

 

Velké rypné síly spolu s velkou trakcí a poměr výkonu 

k hmotnosti Vám umožní těžbu materiálů bez námahy 

Možnost rychlého podřazení zvyšuje trakci během těžebního 

pracovního cyklu. 

Proporcionální přenos točivého momentu a náprav s diferenciálem s 

omezeným prokluzem zachovávají trakci i v těžkých terénních 

podmínkách. Pístové čerpadlo s proměnným dodávaným množstvím 

odebírá výkon pouze při zatížení a směřuje ho tam, kde je požadován a 

zajišťuje efektivní nakládání. 

Pro zvýšení výkonu při nakládání funkce odpojení převodovky 

směřuje disponibilní výkon s maximálním průtokem do hydrauliky 

nakladače. 

Ovládaná síla udělá více práce za kratší dobu 

Výkonný motor Cummins splňující emisní podmínky Tier 4F bez použití 

technologie DPF, pro splnění současných norem je na motoru použitý 

DOC (Diesel oxidační katalyzátor), SCR (Selective Catalytic Reduction) / 

AdBlue systém a EGR ventil (recirkulace výfukových plynů).  

Motor poskytuje vysoký točivý moment i při nízkých otáčkách.  

Plně automatická konfigurace pohonu s převodovkou ZF s řazením 

pod zatížením nastavuje otáčky motoru podmínkám provozu 

a optimalizuje spotřebu paliva. 

Rychlé pracovní cykly jsou dosahovány díky neuvěřitelné 

manévrovatelnosti, cestovní rychlosti (až 40 km/hod) a výkonné 

hydraulice. 

Oscilace zadní nápravy udržuje stroj ve stabilní poloze i na nerovném 

povrchu. 

SRS systém (Systém hladké jízdy) odpruží náklad a napomáhá 

k lepšímu zadržování materiálu v lopatě i při vyšších rychlostech a na 

nerovném terénu. 

Provedení ramen nakladače je navrženo tak, aby vždy 

dokonale vyhovělo jeho použití 

ZX kinematika nakladače poskytuje dostatek síly a produktivity i při 

těžení tuhých materiálů nebo při objemové těžbě. Tato konstrukce má 

redukované množství servisních míst. 

HT (High torque) design nakladače se čtyřmi hydraulickými válci 

transformuje stroj na výkonný nosič nářadí. Výhodou tohoto uspořádání 

je stejná míra momentu v celém úhlu naklápění a výborný je ničím 

nerušený výhled na konec ramen nakladače. HT využívá též paralelní 

zdvih a toto provedení je ideální pro použití velkého sortimentu 

příslušenství. 

Možnost výběru délky ramen nakladače umožňuje přizpůsobit stroj 

požadované výšce nakládání; ZX modely nabízejí výběr standardních 

ramen nebo ramen s vysokým zdvihem. HT provedení mají volbu 

standardních ramen nebo ramen s velmi vysokým zdvihem. 

Řada variant hydrauliky přesně přizpůsobuje stroj požadovanému 

příslušenství anebo požadavku obsluhy. 

 



  

 

Bezpečná a jednoduchá údržba. 

Vysoce kvalitní originální díly jsou spolehlivé a mají dlouhou životnost. 

Veškerá denní údržba může být provedena rychle a bezpečně z 

úrovně země a všechny hlavní komponenty jsou snadno dostupné. 

Otevíratelné boční kryty kapoty poskytují snadný přístup do 

motorového prostoru a odklápěcí ventilátor umožňuje údržbu 

deskového chladiče. 

Mokré diskové brzdy v olejové lázni jsou prakticky bezúdržbové, 

zkracují prostoje a maximalizují využitelnost stroje. 

Pohodlná, bezpečná práce bez únavy 

Bezpečný vstup a výstup po zešikmených schůdcích s protiskluzovým 

povrchem a zábradlím zajišťuje trvalý tříbodový kontakt. 

Prostorná kabina s rozsáhlým úložným prostorem napomáhá ke 

zvýšení produktivity. 

Vynikající viditelnost do všech stran je dosažena díky velkým 

proskleným plochám, úzkým sloupkům kabiny a svažující se kapotě. 

Bočním oknem je dobrý výhled do prostoru kloubového spoje. 

Zvuková izolace a gumové tlumiče, na kterých je kabina uložena, 

zaručují nízkou úroveň hluku a vibrací. 

Systém hladké jízdy (SRS) tlumí rázy nákladu a umožňuje komfortní 

jízdu. 

Volitelná klimatizace snižuje celodenní únavu obsluhy. 

Dobře umístěná zrcátka a volitelná zpětná kamera zlepšuje viditelnost a 

zvyšuje bezpečnost. 

Elektronický monitorovací systém zobrazuje na panelu hlavní provozní 

údaje a průběžně o nich informuje obsluhu. 

Vyroben pro trvalé pracovní nasazení 

Sada pro zakrytování podvozku chrání hnací ústrojí před poškozením. 

Elektroforézní namáčení zabraňuje korozi kabiny. 

Metoda práškového nanášení barev je nejkvalitnější povrchovou 

ochranou stroje a zvyšuje zůstatkovou hodnotu stroje. 

Elektronický zabezpečovací systém předchází závažným poruchám 

tím, že automaticky vypíná motor v případě nesprávných provozních 

údajů. 

Vysoce kvalitní filtrace zamezí vstupu nečistot do hydraulického 

okruhu. 

SRS systém (Systém hladké jízdy) umožňuje „plavání ramen“a 

zabraňuje otřesům celého stroje, které mohou způsobit předčasné 

opotřebení hlavních komponentů nebo jejich poškození anebo 

poškození konstrukce stroje. 

Automatické zapínání zpětného chodu ventilátoru udržuje konstantní 

provozní teplotu tím, že odstraňuje nečistoty z chladiče. 

 



 

 

 

Výjimečná všestrannost 

JCB příslušenství Vám 

pomůže dostat ze stroje 

mnohem více 

Pracují-li všechny části Vašeho stroje v 

harmonii, výsledkem je jeho vynikající 

výkon. JCB příslušenství je navrženo a 

vyrobeno tak, aby bylo perfektně 

přizpůsobeno Vašemu stroji a aplikaci, 

zatímco naše konstrukční znalosti a trvalé 

testování zaručují kvalitu, spolehlivost a 

životnost. 

Vysokovýklopná lopata 

Používá se pro nakládku aut se zvýšenými 

bočnicemi a násypek. Má zvýšenou 

nakládací výšku 

Standardní lopata 

Kompletní řada, plně přizpůsobená stroji a 

jeho použití, zvyšuje produktivitu práce. 

Opotřebitelné díly jsou k dispozici u 

servisních organizací JCB 

Lopata 6 v 1 

Poskytuje skutečnou univerzalitu svým 

mnohonásobným využitím. Může být 

použita pro nakládání, těžbu, srovnávání 

terénu, zpětný zásyp, dozerování a 

uchopování předmětů 

Rozsah naší řady příslušenství je 

bezkonkurenční. Počínaje výběrem lopat 

jakékoliv šíře, velikosti a tvaru až po 

specifické hydraulické příslušenství, které 

může být velmi rychle použito pomocí 

hydraulických rychlospojek. Nabízíme 

skutečné řešení specifických požadavků 

zákazníka, maximalizujeme univerzálnost, 

ziskovost a využitelnost Vašeho JCB čelního 

kolového nakladače. 

Vidle na kulatinu 

K dispozici je řada tvarů s pevnými nebo 

nastavitelnými vidlicemi. Vidle s přítlačnými 

rameny jsou konstruovány pro těžký provoz 

Zametací zařízení s kolektorem 

Používané pro údržbu stavebních ploch a 

dvorů a na práce spojené s opravami cest 

Paletovací vidle 

Používané pro manipulaci s materiály jako 

jsou cihly, svazky řeziva a betonové výrobky. 

Bezpečné použití usnadňuje paralelní zdvih, 

který je k dispozici na většině modelů JCB 

nakladačů 

 



 

 ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

RYCHLOUPÍNAČ 

Zvyšuje univerzálnost možností použití 

různého příslušenství na jednom stroji. 

LOPATA PRO NAKLÁDKU ODPADU 

Lopata s hydraulicky ovládaným horním 

přidržovačem. 

K dispozici jsou lopaty pro různé druhy 

použití, jako např. kompostování, papírový 

odpad, plast a recyklace. 

 



 

 

 

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | T4F 

 

 

403 Agri 407 Agri 409 Agri 411 Agri 
 
 

  

    

Max. provozní hmotnost kg 2078 5000 5887 8722 

Max. celkový výkon motoru kW (k) 28 (38) 48 (65) 56 (75) 81 (110) 

Objem lopaty m
3
  0,3 0,8 1,0 1,4 

Klopné zatížení v plném zatočení kg 838 3168 3769 5366 

Klopné zatížení v přímém směru kg 1261 4118 4736 6299 

Max. vylamovací síla kN 20,5 41,9 53,8 73,2 

Nakládací výška mm 2634 2991 3189 3345 

           

413S Agri/ HL            417 Agri                417 Agri HL           417 AGRI SHL 

  

      

Max. provozní hmotnost kg 8650/8734 9425 9665 10030 

Max. celkový výkon motoru kW (k) 108 (145) 93 (125) 93 (125) 93 (125) 

Objem lopaty m
3
  1,6 1,6 1,6 1,6 

Klopné zatížení v plném zatočení kg 5410/4956 6042 5455 4139 

Klopné zatížení v přímém směru kg 6350/5836 7141 6469 4976 

Max. vylamovací síla kN 134 134 139 162 

Výsypná výška mm 3359/3604 3343 3554 4199 

          



  

ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE | T4F 

 

418S 418S Agri HL 418S Agri SHL 427 Agri 427 Agri HL 435S Agri 
 
 

   
     

9425 9490 10030 12734 12987 13426 

133 (179) 133 (179) 133 (179) 133 (179) 133 (179) 171 (230) 

1,7 1,7 1,7 2,4 2,4 2,4 

6042 5632 4139 7243 6048 8187 

7141 6666 4976 8554 7142 9384 

100,2 100,4 101,4 128 128 135 

3343 3554 4199 3610 4040 3610 

             

435S Agri HL         437 Agri      437 Agri HL         437 Agri SHL       457 Agri          457 Agri SHL 

            

13679 14788 15259 15812 20449 21399 

171 (230) 136 (183) 136(183) 136 (183) 186 (258) 186 (258) 

2,4 2,7 2,7 2,7 3,5 3,5 

6762 9436 7171 5841 8241 8241 

7785 11310 8595 7148 9738 9738 

143 145 154 136 136 136 

4040 3755 4409 4976 4028 4994 

            



 

 

 

Váš stroj - pracuje efektivně, 

je zabezpečený a je v dobrém 

provozním stavu 

JCB LiveLink je zárukou všech tří 

požadavků 

Je naším posláním neustále hledat nové inovativní způsoby, 

které Vám dovolí co nejefektivněji využívat Váš stroj – proto 

jsme vyvinuli JCB LiveLink. 

Je to moderní monitorovací systém, který lépe chrání Vaší 

investici a umožňuje přesně sledovat a zlepšovat využití stroje. 

Software JCB Livelink je systém, který zpřístupní majitelům JCB 

dálkové sledování a řízení jejich strojů. Vše, co potřebujete, je 

počítač připojený na internet. LiveLink je počítač zabudovaný do 

stroje, kde se shromažďují informace z několika senzorů. Tyto 

informace jsou odesílány pomocí mobilní komunikační 

technologie do datového centra JCB. Uživatel pak může tyto 

informace získat z webových stránek LiveLink, nebo 

prostřednictvím E-mailu, nebo mobilního telefonu. 

Tím, že budete mít k dispozici informace o využití a 

produktivitě Vašeho celého vozového parku, které Vám 

LiveLink poskytne, budete mít jistotu, že za své peníze získáte 

co nejvyšší hodnotu. 

Poskytováním informací o místě, pohybu a činnosti strojů v 

určené době, systém také pomáhá efektivnímu využívání strojů 

a pomáhá chránit stroj před krádeží. 

Se systémem LiveLink mají majitelé jistotu, že jejich stroje jsou 

správně udržované a v dobrém provozním stavu, aniž by museli 

cestovat a provádět osobní prohlídky. 

 



 

JCB | LIVELINK 

 



 

 

 

Několik slov o JCB 

Průlomový, světový, rodinný podnik 

se závazkem podporovat své 

zákazníky a chránit životní prostředí 

Rodinný podnik v globálním měřítku. JCB není obyčejná 

společnost. Z průkopnických snů jednoho muže, Josefa Cyrila 

Bamforda, jsme vyrostli v největší světovou firmu vyrábějící 

stavební stroje, která je v rodinném vlastnictví. 

Od roku 1945 je naše pozornost věnovaná každému detailu. Nadšení 

pro pokrok a rodinný duch nás vedl od úspěchu k úspěchu. 

Dnes JCB působí v pěti kontinentech, vyrábí v 17 závodech ve Velké 

Británii, Brazílii, Německu, Číně, v Severní Americe a v Indii. 

Společně s 1.500 obchodních zastoupení prodáváme naše produkty 

ve více než 150 státech. Jsme jedním ze tří největších výrobců 

stavebních strojů a vybaveni jedním z nejlepších technologických 

zařízení na světě. 

Udržitelnost ve všem co děláme. Jako výrobce pracovních 

strojů, který operuje jak v zavedených tak rozvíjejících se trzích, 

akceptujeme výzvu k napomáhání trvalé ekonomické a ekologické 

udržitelnosti. 
Historie světové třídy v inovacích. Naše podnikání bylo vždy 

řízené inovacemi, používali jsme nejpokrokovější výrobní postupy, 

komponenty a metody, pečlivý design a precizní testování. Doposud 

jedna z našich největších investicí byla směrována do výroby 

těžkých zemních strojů. Investovali jsme více než 40 milionů liber 

do výstavby nové továrny vyrábějící velká rýpadla. Zde s týmem 

našich vývojových expertů a výrobních specialistů navrhujeme a 

vyvíjíme zemní stroje budoucnosti. 

Inovace výrobků, které provádíme, je správným řešením pro naše 

zákazníky a byla životně důležitou součástí naší historie a bude 

klíčovým prvkem udržitelnosti v budoucnu. 

Trvalý závazek našim zákazníkům. To je skutečnost, kterou si 

neustále připomínáme, a je to důvod proč jsou naši zákazníci 

srdeční záležitostí všeho co děláme. Ať už je přání našich zákazníků 

jakékoliv, je naším posláním najít řešení, které je plně uspokojí. 

Hlavním cílem našeho úsilí je minimalizovat prostoje. A tak naše 

nejmodernější centrum náhradních dílů odesílá každý týden více než 

milion originálních dílů a příslušenství, s naší strategií příjmu 

objednávek „Kdykoliv během 24 hodin“. 

Naši školení specialisté poskytují zákazníkům vynikající péči, ať už 

se jedná o rutinní servisní práce nebo o naléhavý případ. Naším 

hlavním úkolem je neustálé nalézání cest, jak Vám pomoci a dostat 

z Vašeho stroje maximální výkon. 
Výrobní zařízení 

Obchodní zastoupení 

Distribuční centra náhradních dílů 
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Zastoupení pro SK:  

JCB tractechnik Gastgebgasse 27, A - 1230 Wien  

Tel.: +420 602 711 654, email: info@jcbtractechnik.sk  

JCB si vyhrazuje právo provádět změny specifikací bez předchozího upozornění.  

Ilustrace mohou znázorňovat i volitelné vybavení a příslušenství.  

Logo JCB je zapsanou obchodní známkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd. 
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