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ÚJ JCB TELESZKÓPOS, GUMIKEREKES RAKODÓK AZ ÁGAZATBAN 

EGYEDÜLÁLLÓ FUNKCIÓKKAL 

A JCB új teleszkópos, gumikerekes rakodókat kínál, amelyek újraírják a teljesítménnyel 

kapcsolatos elvárásokat: az ágazatban egyedülálló 50 km/h-s sebességet lehetővé tevő, 

nyolcsebességes, terhelés alatt kapcsolható hajtóművel és az ágazatban az ilyen típusú 

gépekben használt motorok közül a legerősebbel büszkélkedhetnek. 

Mindkét fejlesztés megjelenik a JCB Stage V kibocsátási szabványnak megfelelő, teleszkópos, 

gumikerekes rakodócsaládjának új kiemelt modelljében, a 173 lóerős (129 kW) TM420S-

ben, amelynek új fülkéje kivételes kilátást biztosít a kezelőjének. 

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

az újdonságokról: „Az új termékcsalád megerősíti a JCB vezető pozícióját a mezőgazdasági 

anyagmozgatásban. A TM teleszkópos rakodók mindig is nagy népszerűségnek örvendtek a 

gazdák és a mezőgazdasági vállalkozók körében, hiszen erős, hosszú élettartamú, rendkívül 

jól irányítható gépekről van szó. 

Most egy óriási ugrással még nagyobb teljesítményűek lettek ezek a modellek, 50 km/h-s 

végsebességet lehetővé tevő, 8 sebességes váltót kaptak, nyomatékváltó zárást minden 

előremeneti és hátrameneti fokozatban, így kiváló energiahatékonyság és nagy vonóerő 

érhető el. 

Mindezek az új fülke kivételes kilátásával és a legújabb JCB DieselMAX motorok üzemanyag-

takarékos jellemzőivel új szintre emelték a JCB teleszkópos rakodók teljesítményét, 

termelékenységét és költséghatékonyságát.” 

A termékcsaládban 4 modell található új verziókkal és minden szempontból még nagyobb 

teljesítménnyel. Az emelési teljesítmény, illetve emelési magasság a TM320 és a TM320 

modelleknél 3,2 tonna, illetve 5,20 m, a TM420 és az új TM420S modelleknél pedig 

4,1 tonna, illetve 5,45 m. 



Az JCB EU Stage V kibocsátási szabványnak megfelelő, teleszkópos 

gumikerekes rakodók jellemzői: 

 Új fülke, egy darabból álló szélvédővel, nagyobb üvegfelülettel és tolatókamerával 

 Az új TM420S a termékcsalád csúcsmodellje – 173 lóerő (129 kW), a hidraulikus 

szivattyú kapacitása 100 cm3 

 Új TM320 modell – 130 lóerő (97 kW); új TM320S és TM420 modellek – 150 lóerő 

(112 kW) 

 Új TM320S/TM420S Pro Edition még stílusosabb megoldásokkal és kibővített 

alapfelszereltséggel  

 A Stage V kibocsátási szabványnak megfelelő JCB 448 DieselMAX motor automatikus 

leállítás funkciója üzemanyag-takarékos megoldást jelent 

 Új, 50 km/h-s, 8 sebességes automatikus Powershift sebességváltó Torquelock 

megoldással minden fokozatban, Eco üzemmód 40 km/h 

 Új, 40 km/h-s, 8 sebességes automatikus Powershift sebességváltó Torquelock 

megoldással az 5-8. előremeneti fokozatban 

 A mindkét tengelynél megtalálható részlegesen önzáró differenciálmű most már 

minden modell alaptartozéka 

 Új, „memóriafunkciós” kormányoszlop a könnyebb be- és kiszálláshoz; választható 

tetőablaktörlő 

 Egyérintéses, programozható LED vagy halogén világítás kikapcsoláskésleltetéssel  

 Modernebb gyorscsatlakozó elemek, „Z-bar” csatlakozás a kanál billentéséhez és 

töltéséhez 

JCB nyolcsebességes „intelligens” sebességváltó 

Az az új nyolcsebességes JCB Powershift sebességváltó található meg minden TM 

teleszkópos, gumikerekes rakodóban, amely az eddig használt hatsebességes egység jól 

bevált alkatrészeire épít, de a különböző feladatokhoz szükséges optimális vonóerő és a 

fokozatok közötti sima, progresszív váltás érdekében további két előremeneti fokozattal 

rendelkezik. 

A hajtómű kimagasló tulajdonságokkal rendelkező, 50 km/h-s sebességet lehetővé tevő 

verziója alapfelszereltség az új TM420S modellben, és opcionális a TM320S-ben – a 

termékcsalád két nagy teljesítményű modellje alkalmas a legkeményebb gazdálkodási és 

vállalkozói feladatok ellátására is. 

A nagy sebességet biztosító hajtóműnek köszönhetően lerövidülhet a telephely és a 

szántóföld, illetve a gazdaságok közötti út megtételéhez szükséges idő, illetve alacsonyabb 

fordulatszámnál csendesebb, gazdaságosabb, 40 km/h-s utazási sebesség érhető el. 



A JCB Torquelock hatékony mechanikus hajtás minden fokozatban elérhető – a négy 

hátrameneti fokozatban is –, így a kezelők számára optimális teljesítmény érhető el a 

kazalsiló töltésekor vagy a sáros trágyadombon való munka közben (mindkettőhöz az előre- 

és hátramenet folyamatos váltogatására van szükség), illetve közúton való közlekedéshez is, 

különösen, amikor emelkedőkön kell vontatni. 

A nyolcsebességes hajtómű 40 km/h-s sebességet lehetővé tevő alapspecifikációja található a 

TM320 és a TM420 modellekben, amelyeket kevésbé erőigényes feladatokra terveztünk – 

ezekben nyomatékváltó reteszelés érhető el az 5–8. előremeneti fokozatban. 

A JCB fejlesztette és gyártotta innovatív hajtómű mindkét verziója működtethető manuálisan 

– a sebességek közötti váltásra a joystick gombjai használhatók –, illetve át lehet váltani 

„intelligens”, automatikus váltásra az 5–8. fokozatok között. 

Automata üzemmódban a váltó a gázpedál enyhe lenyomására reagál, viszonylag egyenletes 

fordulatszámot tartva vált fel és le az optimális üzemanyag-használat érdekében. Az 

erőteljesebb pedálhasználatnál viszont késleltetett a felfelé váltás, hogy a magasabb 

fordulatszám erejét és nyomatékát ki lehessen használni a maximális gyorsulás és 

termelékenység érdekében. 

Új JCB Command Plus fülke 

Mind a négy JCB teleszkópos, gumikerekes rakodót a Command Plus fülkével van 

felszerelve, melynek egyelemű szélvédője a kezelő feje fölé nyúlik. 

A fej feletti részen az üveg 52%-kal nagyobb, mint eddig, előrefelé a kilátás 13%-kal javult. A 

belső, borulásvédelmet/leeső tárgyak elleni védelmet szolgáló biztonsági rács kialakítása 

optimalizálva lett, így javult a kilátás felfelé, hogy a bálák, burgonyaládák és hasonlók 

pontosan elhelyezhetők, illetve leemelhetőek legyenek. 

Az új kialakításnak köszönhetően a tetőablaktörlő az üveg nagyobb részét tudja tisztán 

tartani. Nagyobbak a hátsó oldalsó ablakok, és alapfelszereltség a tolatókamera. 

A fülkén belül a „memóriafunkciós” kormányoszlopot el lehet tolni, hogy könnyebb legyen a 

ki- és beszállás, és a fülke lépcsőin világítás található. Sötétben parkolás esetén a 

programozható, 360 fokos világítás égve marad, majd egy idő után automatikusan kikapcsol. 

A jobb oldali oszlopon található az ismerős JCB kapcsoló panel, amely mobiltelefon-tartóval 

is felszerelhető, és amely leegyszerűsíti a vezérlők elrendezését. A hidraulikavezérlő 

joystickon található egy újdonság, egy „gyorsgomb”, amelyhez szabadon hozzá lehet rendelni 

a funkciók egyikét. 



Ilyen lehet az automata és a kézi váltás közötti kapcsolás, a nyomatékváltó-reteszelés be- és 

kikapcsolása, a kiegészítő hidraulikus szelep vezérélése, a rádió némítása, Bluetooth-on 

kapcsolódó mobiltelefonnál a hívás fogadása és befejezése, illetve működhet a világítás 

főkapcsolójaként. 

 

Az összes új TM teleszkópos rakodóban található kihelyezett hidraulika kör fesztelenítő a 

fülkén kívül és belül, valamint a gém végén, ezáltal gyorsabb lehet az kiegészítők cseréje. 

 

Modellpaletta – TM320S és TM420S 

A JCB új teleszkópos, gumikerekes rakodócsaládjának két „S” modellje nagyszerű 

teljesítményt nyújt, mintegy 17 lóerő/tonna teljesítmény-tömeg arányával kiválóan alkalmas a 

kazalsiló megmászására. 

 

Az új TM420S nagy átmérőjű, 26 colos abroncsaival, a nagy teherbírású alvázzal és 

tengelyekkel a TM320S modell megbízható teljesítményét idézi – az utóbbit a nagy 

gazdaságok és a vállalkozók a legkeményebb és -erőigényesebb feladatokra alkalmazzák. 

 

A TM320S teljesítménye nagyobb lett, 150 lóerő (112 kW), ehhez 600 Nm nyomaték 

tartozik, míg a termékcsalád legerősebb modellje, a TM420S 173 lóerős (129 kW), 

nyomatéka 690 Nm; ez az első JCB-gép, amelyet a JCB DieselMAX motor új, nagyobb 

teljesítményű verziója hajt meg, ezáltal minden bizonnyal ez a legerősebb teleszkópos 

rakodó és anyagmozgató gép a piacon. 

 

Mindkét modellben igény szerinti áramlást biztosító hidraulikus szivattyú található, és a 

TM420S-ben a gém súlyát kihasználó, ún. regeneratív gémhidraulikát találunk – a gém így 

gyorsabban süllyeszthető, ezáltal a rakodási ciklus felgyorsul. A kétszivattyús elrendezés 

kapacitása összesen 100 cm3, és mérsékelt fordulatszám mellett is 160 liter/perces 

folyadékszállításra képes. 

 

Amennyiben az új JCB TM320S modellbe a nyolcsebességes, Powershift sebességváltó 

továbbfejlesztett, 50 km/h-s sebességet lehetővé tevő verziója kerül, a gép még erősebb 

lesz, és olyan funkciók válnak elérhetővé, mint a kétkörös fékrendszer „nedves” tárcsafékkel 

mindkét tengelyen, 5 csavaros helyett 10 csavaros kerékagyak, és mechanikus helyett 

elektromos parkolófék. 

Mindkét modellhez elérhető a Pro Edition specifikáció, amelyben további eszközök széles 

körét találjuk: ilyen a JCB Smoothride gémfelfüggesztés, egy hajtásvédő burkolat és egy 

változtatható sebességű, megfordítható motorhűtő ventilátor. 



A Pro Edition csomagnak része még egy elegáns, krómozott kipufogócső is, valamint 360 

fokos LED-világítás a fülkén és a gémen, két figyelmeztető fényjelzés, tárolórekesz a 

fülkében, szerszámkészlet,  zsírzópisztoly és Bluetooth rádió. 

Modellek – TM320 és TM420 

A kevésbé erőigényes feladatoknál, például bálák vagy burgonyaládák, ömlesztett vetőmagok 

vagy trágyászsákok mozgatásánál és állattelepeken rutin etetési feladatoknál a legújabb 

TM320 és TM420 modellek a különböző funkciók és a teljesítmény rendkívül előnyös 

kombinációját nyújtják, amelyet tovább erősít a 40 km/h-s sebességet lehetővé tevő, 

nyolcsebességes, finomabb áttételi arányokkal rendelkező JCB Powershift sebességváltó. 

A TM320 modell megnövekedett teljesítménye és nyomatéka 130 lóerő (97 kW) illetve 

550 Nm, míg a TM420 modellben a legújabb, 150 lóerős (112 kW) DieselMAX motort 

találjuk, melynek kimenő nyomatéka 600 Nm. 

Ezeknek az általános használatra készült modelleknek ugyanakkora az emelési magassága és 

teljesítménye, mint az S-modelleknek, de a TM320 63 cm3-es, 230 bar nyomású, 

változtatható áramlást biztosító hidraulikus szivattyúja, illetve a TM420 72 cm3-es, 260 bar 

nyomású rendszere minden feladatnál helyt áll. 

A TM420 modell nagyobb emelési magasságához és teljesítményéhez nagyobb teherbírású 

alváz és tengelyek, nagyobb kerekek és abroncsok tartoznak, tárcsafék mindkét tengelyen és 

ún. regeneratív hidraulika, amely a gém súlyát kihasználva gyorsabb süllyesztést tesz 

lehetővé, mindezt biztonságosan, hogy a gép készen álljon az újabb bála vagy újabb adag 

gabona megemelésére. 

Új JCB DieselMAX motor 

A 4,8 literes JCB 448 DieselMAX motor található meg mind a négy új, teleszkópos, 

gumikerekes rakodóban. A motor megfelel az EU Stage V kibocsátási szabványnak, és 

egybeépített DPF/SCR részecskeszűrő-katalizátor megoldást tartalmaz. 

Az, hogy ilyen minimális kibocsátás-utókezelésre van szükség a részecske és NOx-kibocsátás 

tekintetében, nagyrészt annak köszönhető, hogy a motorban az égés hatékonysága kiváló, 

ami sokat jelent az üzemanyag-felhasználás hatékonyságánál, és ehhez hozzájárul még a JCB 

Autostop funkció, amely bekapcsolása esetén bizonyos idejű üresjárat után automatikusan 

leállítja a motort, hogy csökkentse az üzemanyag-pazarlást. 

  



 

JCB EU Stage V kibocsátási szabványnak megfelelő, teleszkópos gumikerekes 

rakodók 

 

Modell TM320 TM320S TM420 TM420S 

Maximális emelési 

teljesítmény / magasság 

3,2 tonna / 5,20 méter 4,1 tonna / 5,45 méter 

Motor 4,8 literes JCB DieselMAX Autostop funkcióval, megfelel az EU Stage V kibocsátási 

szabványnak 

Teljesítmény 130 Le (97kW) 150 Le (112kW) 173 Le (129kW) 

Nyomaték 550Nm 600Nm 690Nm 

Sebességváltó – alap 40 km/h, 8 sebességes JCB Powershift sebességváltó 50 km/h, 8 

sebességes 

JCB Powershift 

sebességváltó 

Sebességváltó – 

opcionális 

Nincs 50 km/h, 8 

sebességes 

JCB Powershift 

sebességváltó 

Nincs 40 km/h, 8 

sebességes 

JCB Powershift 

sebességváltó 

Torquelock (közvetlen 

mechanikus hajtás, 

nyomatékváltó reteszelés) 

Előremeneti 

fokozat 5-8 

Előremeneti 

fokozat 1-8. + 

hátrameneti 

fokozat 1-4. 

Előremeneti 

fokozat 5-8 

Előremeneti 

fokozat 1-8. + 

hátrameneti 

fokozat 1-4. 

Sebességváltás Választható manuális vagy automata váltás az 5-8. fokozatban 

Tengelyek JCB PD70 JCB PD87 

Mezőgazdasági 

abroncsok 

24 col 26 col 

Részlegesen önzáró 

differenciálmű 

Mindkét tengelyen alapfelszerelés 

Karosszériába épített 

nedves tárcsás tárcsafék 

Első tengely 40 km/h - Első 

tengely 50 km/h - 

Kétkörös, első és 

hátsó tengely 

Első és hátsó 

tengely 

Kétkörös, első és 

hátsó tengely 

Gémhidraulika Hagyományos * Regeneratív * 

Hidraulikus szivattyú Változtatható lökettérfogat 

Szivattyúméret, 

maximális nyomás 

63 cm3, 230 bar 72 cm3, 230 bar 72 cm3, 260 bar 72+28 cm3 

(100cm3), 260 bar 

Maximális 

folyadékszállítás 

140 liter/perc 160 liter/perc 

Segédkör olajáram 90 liter/perc 100 liter/perc 

Megjegyzés: * A regeneratív hidraulikánál a gyors visszaáramlás kihasználja süllyesztéskor a gém súlyát, így felgyorsul a 

munkaciklus, nagyobb lesz a termelékenység és az üzemanyag-hatékonyság. 

 

További információ: Nigel Chell, JCB sajtóiroda 

Tel: 01889 593592 E-mail: nigel.chell@jcb.com, www.jcb.com 


