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BEMUTATKOZOTT A LOADALL-SOROZAT EDDIGI LEGGYORSABB ÉS 

LEGERŐSEBB TAGJA 

 

A JCB bemutatta Loadall termékcsaládjának legújabb kiemelt tagját: a teleszkópos rakodó a 

vállalat eddigi leggyorsabb és legerősebb modellje. 

A 542-70 AGRI Pro modellben egyedülálló kombinációját találjuk a kiváló 

motorteljesítménynek, nyomatéknak, gyorsulásnak, végsebességnek és hidraulikus 

teljesítménynek, ezáltal az új modell a teljesítmény és termelékenység új szintjét képviseli a 

gazdaságban, a földeken és közúton egyaránt. 

A JCB mezőgazdasági ágazatának ügyvezető igazgatója, John Smith a következőket mondta 

az újdonságokról: „173 lóerős motorjával, 50 km/h-s végsebességével az új Loadall 542-70 

AGRI Pro a JCB minden eddigi Loadall modelljénél erősebb és gyorsabb, jobb gyorsulással 

és páratlan vontatási teljesítménnyel büszkélkedhet. 

A Loadall-gépek már eddig is világelsők voltak teljesítmény és termelékenység 

szempontjából, és most az új modell új szintre emeli az anyagmozgatási képességeket. Az 

alapfelszereltség is rendkívül vonzó lehetőségeket kínál a kezelőknek, és új mércét jelent a 

rakodásban, anyagmozgatásban és vontatásban.” 

Az új JCB 542-70 AGRI Pro jellemzői: 

 JCB 4,8 literes DieselMAX motor – 173 lóerő (129 kW), 690 Nm nyomaték 

 JCB DualTech VT 50 km/h-s sebességet lehetővé tevő, félig hidrosztatikus, félig 

közvetlen mechanikus hajtómű 



 22%-kal nagyobb vonóerő; 25%-kal nagyobb termelékenység közúti közlekedésnél 

 Nagy teherbírású JCB tengelyek 10 csavaros kerékcsapággyal, 500 mm széles abroncsok 

erősebb felnin 

 Új, kéttengelyes hidraulikus fékrendszer, négykerék-meghajtás automatikus bekapcsolása 

 14%-kal nagyobb hidraulikus áramlás, nagyobb, 72 cm3-es (160 liter/perc) dugattyús 

szivattyú 

 Új, gumirugós fülkefelfüggesztés jobb rezgés- és ütéscsillapítással 

 

A többi DualTech VT váltóval felszerelt Loadall 542-70 modellhez hasonlóan az AGRI Pro 

maximális emelési teljesítménye 4,2 tonna, maximális emelési magassága 2,75 tonnáig 

7,01 m. 

Az AGRI, az AGRI Super és az AGRI Xtra modellek 109 lóerős (81 kW), 130 lóerős (97 

kW), illetve 150 lóerős (112 kW), 4,8 literes JCB DieselMAX motorjánál az új Loadall 542-

70 AGRI Pro nagyobb, 173 lóerős (129 kW) teljesítménnyel büszkélkedhet. 

Ez azt jelenti, hogy az új modell 24 lóerővel (17 kW), vagyis 16%-kal nagyobb teljesítményű, 

mint a jelenlegi legerősebb JCB-modellek, és a maximális kimenő nyomaték – 690 Nm 

1500 rpm fordulatszámon – 15%-kal magasabb. Mindez a DualTech VT váltó hidrosztatikus 

meghajtóelemével kombinálva 22%-kal nagyobb vonóerőt eredményez tömör tehéntrágyába 

merítéskor, illetve gabona vagy cukorrépa nagy térfogatú kanállal való emelésekor. 

A Loadall 542-70 AGRI Pro modellben megtaláljuk a JCB egyedi, kiváló teljesítményű 

DualTech VT hidro-mechanikus sebességváltójának új, nagy sebességű verzióját is, amely 

22 km/h-ig (szemben a standard modell 19 km/h-jával) biztosítja a hidrosztatikus hajtás 

precíz és progresszív vezérlését, a hatékony, közvetlen mechanikus hajtás pedig az eddigi 

40 km/h helyett 50 km/h-s végsebességet tesz lehetővé. 

A teljesítmény, nyomaték, gyorsulás és sebesség egyedi kombinációjának köszönhetően a 

Loadall 542-70 AGRI Pro modellel rövidebb ideig tart megtenni az utat a szántóföld és a 

gazdaság között, és könnyebb az egyik helyszínről a másikra követni a meszezést és 

trágyázást végző csapatokat. 



A nagyobb teljesítmény és sebesség kezeléséhez az új, hidraulikus fékrendszerben külön 

körök tartoznak a nagyobb teherbírású tízcsavaros első és hátsó kerékagyakhoz, a 

fékrendszer így megfelel a közúton közlekedő mezőgazdasági járművek európai T1b traktor 

típusjóváhagyásának, míg a pótkocsilégfék gyári opció. 

Az AGRI Pro közúton hátsókerék-meghajtással működik a maximális vontatási teljesítmény 

és stabilitás érdekében, de fékezéskor automatikusan négykerék-meghajtásra vált, hogy a 

lehető legkisebb féktáv érdekében az abroncsok a lehető legnagyobb felületen érintkezzenek 

a burkolattal. 

A helyszínre érve a gépkezelő kihasználhatja a DualTech VT váltó Eco és Power 

beállításainak előnyeit, használhatja a Flex üzemmódot a motor és a haladási sebesség 

vezérlésének elválasztásához a pedállal való könnyű irányítás érdekében, és dolgozhat 

alacsony sebességnél úgy, hogy közben a motor fordulatszáma elegendő a hidraulikus 

meghajtású seprű, szalmafeldolgozó vagy szilázskiosztó működéséhez. 

Anyagmozgatásnál és rakodásnál a kezelő a Loadall 542-70 AGRI Pro nagyobb kapacitású 

hidraulikai csomagját tudja kihasználni. Ennek része a 72 cm3-es axiáldugattyús szivattyú, 

amely 160 liter/perces, a korábbinál 14%-kal nagyobb teljesítményével biztosítja a joystickkal 

adott utasításokra való gyors reakciót. Különösen igaz ez akkor, amikor egyszerre több 

funkció van használatban, például egyszerre történik a kanál merítése és a gém emelése. 

A JCB Smart Hydraulics technológia más elemei is megtalálhatók az új modellben: 

regeneratív hengerek, amelyekkel a gém süllyesztése és visszahúzása gyorsabb, ezáltal a 

rakodási ciklus lerövidül; a gémvisszahúzó és emelő munkahengerek löketvég-csillapítása; a 

kanál vagy a villa automatikus rázása, hogy a ragadós anyagokat eloszlassa, illetve hogy 

segítse a forgács, fűrészpor és hasonló anyagok kontrollált adagolását almozáskor, minimális 

irányítás mellett. 

A 542-70 AGRI Pro modellben új, automatikusan bekapcsolódó JCB Smooth Ride System 

gémcsillapítás található, optimalizált akkumulátorokkal és hidraulikus kiegyenlítőszelepekkel, 

amelyek növelik a gém oszcillációját, függetlenségét a jármű mozgásától, csökkentik a 



rakomány kiszóródásának vagy elmozdulásának kockázatát, és nagyobb kényelmet 

biztosítanak a kezelőnek. 

A kezelők élvezhetik a normál légkondicionálást vagy továbbfejlesztett klímarendszert, 

fűthető és szellőztethető, légrugós félbőr ülés kényelmét, amelyben elektromosan 

szabályozható deréktámasz található, valamint a tágas Command Plus fülkét az új, ütés- és 

rezgéscsillapító gumirugós és polimer csillapító rögzítésekkel. 

John Smith hozzátette: „Piacvezető jellemzők egészen kiemelkedő kombinációját látjuk a 

Loadall 542-70 AGRI Pro modellben, olyan profi teljesítményt, amely kielégíti a 

professzionális felhasználók igényeit – nagyobb teljesítményt, nagyobb sebességet és nagyobb 

termelékenységet.” 
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