
NC-4878  

         

A JCB BEMUTATTA ÚJ, KIVÁLÓ TERMELÉKENYSÉGET BIZTOSÍTÓ 457S 

GUMIKERES RAKODÓJÁT 

 

A JCB bemutatta piacvezető, mezőgazdaságban használt gumikerekes rakodóinak legújabb, 

20 tonnás, kiemelt modelljét. A 457S rakodó 6 tonnát meghaladó terhelhetőségével 

kiemelkedő teljesítményt tesz lehetővé a cukorrépa-rakodásnál, a nagy biogázüzemeknél, 

illetve nagy mennyiségű szilázs és trágya kiosztásánál. 

Az új modell a JCB felső kategóriás 419S és 435S, kifejezetten mezőgazdasági felhasználásra 

készült gumikerekes rakodóihoz csatlakozik, közben bizonyos részeiben egyezik a JCB jól 

bevált, 457-es, ömlesztett áruk ki- és berakodására kifejlesztett modelljével. Az S verzióban 

megújult a hátsó váz és az ellensúly, új a hajtómű, a tengelyek, a kerekek és az abroncsok, 

így a modell kiválóan helytáll az erőigényes szabadtéri feladatoknál. 

Az új JCB 457S gumikerekes rakodó jellemzői: 

 282 lóerő (210 kW) dinamikus teljesítmény, kategóriájában első, 14 lóerő/tonna 

teljesítmény-tömeg arány 

 224 lóerő (167 kW) gazdaságos teljesítmény, automatikus motorleállítás a gazdaságos 

üzemanyag-használat érdekében 

 Új, hatfokozatú kézi/automatikus, terhelés alatt kapcsolható sebességváltó, választható 

nyomatékváltó reteszeléssel  

 Széles nyomtávú, nagy teherbírású, 20 csavaros kerékagy, részlegesen önzáró vagy 

önzáró differenciálművel  

 Nagy teherbírású, 710 mm-es vagy 800 mm-es radiál abroncsok vagy szilárd burkolaton 

használatos abroncsok  

 Normál vagy magas emelésű rakodókarok, a kanál tartalmának kiömlését csökkentő 

billenőszög 



 Új JCB felhajtható szénavilla-szerelék – 4,88 m széles, 7,10 m3 űrtartalom 

 Új hátsó váz, nagyobb, 400 literes üzemanyagtartály, nagyobb hátsó terepszög 

 Széles körű hűtési alapcsomag, kinyíló, automatikusan visszaforduló, hidraulikusan 

működő ventilátorral 

 Csendes és kényelmes Command Plus fülke, fűtött, textilborítású, légrugós üléssel 

 A Contractor Pro csomagban ezenkívül 360 fokos világítás, szőnyeg, félbőr fűtött és 

szellőztetett ülés, két figyelmeztető fényjelzés és rozsdamentes acél kipufogócső 

található  

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

az újdonságokról: „Az új 457S rakodó fontos, új eleme termékcsaládunknak, egy újabb lépés 

az ömlesztett anyagok rakodásában a teljesítmény további fokozásához. A kiemelkedő 

tolóerő a legnehezebb feladatokat ellátó kezelők igényeinek is megfelel. 

A modell rávilágít, milyen elkötelezetten dolgozunk a kifejezetten a mezőgazdasági piacra 

szánt, nagy kapacitású, gumikerekes rakodók fejlesztésén, hogy az ömlesztett anyagok 

rakodása és mozgatása még hatékonyabb lehessen.” 

A rakodó szíve az új, terhelés alatt kapcsolható hajtómű 6 előremeneti és 3 hátrameneti 

fokozattal. Az alapfelszereltség része a nyomatékváltó reteszelés, amely mind a 6 

előremeneti sebességnél lehetővé teszi a közvetlen, mechanikus hajtást. 

A kezelő emellett a fülkén belüli, a beállításokat és kezelői információkat mutató kijelző új 

menüjét bármelyik hátrameneti fokozatban és a három legalacsonyabb előremeneti 

fokozatban is használhatja a nyomatékváltó reteszelés kiválasztására, a különböző 

feladatoknak, illetve preferenciáknak megfelelően. 

A közvetlen mechanikai hajtás, a közeli áttételű sebességváltó, a kategóriájában legjobb, 

14 lóerő/tonna teljesítmény-tömeg arány lenyűgöző nyomóerőt és emelkedőn haladást tesz 

lehetővé, tökéletesen kihasználva a 6,7 literes, hathengeres Cummins B6.7 motor 

282 lóerejét (210 kW) és 1200 Nm maximális nyomatékát. 

Kevésbé erőigényes anyagmozgatásnál a kezelő visszaállhat az alapbeállításra, a „normál” 224 

lóerős (167 kW) teljesítményre. Ezzel üzemanyagot takarít meg, és az adott idejű üresjárat 

utáni automatikus motorleállítás is hozzájárul a gazdaságos üzemanyag-felhasználáshoz. 



Mozgás közben a 40 km/h-s vagy 48 km/h-s végsebesség révén a rakodó lépést tarthat a 

trágyakiszóró vagy szilázsbetakarító csapatokkal. Elérhető a modellhez egy 20 tonnás 

kapacitású Rockinger vonófej kamerával, illetve vagy kétkörös hidraulikus fék vagy légfékes 

csatlakozásra kész megoldás a pótkocsi fékezéséhez. 

A motor és az olajhűtő rendszerek hatékonyságának megőrzéséhez nagy hűtőventilátor 

található a modellben, amely a por és törmelék eltávolítása érdekében programozható 

automatikus visszafordítást tesz lehetővé. A ventilátor kinyílik, így a fűtőradiátor könnyen 

hozzáférhető és gyorsan tisztítható. 

Az hátsó váz újfajta kialakítása nagyobb, 400 literes üzemanyag-tárolást tesz lehetővé a 

szerkezeten belül, így a rakodó hosszan tud nagy teherrel dolgozni, valamint az ellensúly új 

kialakítása révén a gép alkalmas kazalsiló feltöltésére is. 

Az új JCB 457S modellben nagyobb teherbírású, 20 csavaros kerékcsapágyat találunk, 

amelyeket részlegesen önzáró vagy önzáró differenciálművel lehet felszerelni, amely 

optimális tapadást biztosít csúszós talajon, míg a nagyobb nyomtáv nagyobb abroncsok 

felszerelését teszi lehetővé. 

Szántóföldi és telephelyi használat során a 710/75 R32 Trelleborg TM2000 és a 800/65 R32 

Michelin MegaXbib 2 radiál abroncsok hosszú élettartamúak, első osztályú tapadást 

biztosítanak, az új gumikerekes rakodó össz-szélességét 3,0 méteren belül tartják, míg 

elsősorban szilárd burkolaton történő használat esetén minden kerékre alkalmasak a 

Michelin XHA 23.5 R25 L3 radiál abroncsok. 

Elöl a teljesítmény attól függ, hogy a két elérhető rakodókarból melyik lett kiválasztva: a 

sztenderd nagy nyomatékú karok jelentős erőt tudnak kifejteni kiemeléskor, és 4,3 méteres 

magasságra emelnek, míg a magas emelésű karok a garatok vagy a biogázüzemek 

nyersanyagtartályai felett a kiegészítő csapszegénél 4,8 méteres emelési magasságot 

biztosítanak. 

Azon vállalkozók és nagy gazdaságok, amelyek szálastakarmányt vagy kukoricát használnak 

szilázskészítéshez, vagy biogázüzembe szállítják nyersanyagként, akkor tudják a legjobban 



kihasználni a 457S rakodó teljesítményét, ha a kifejezetten az új modellhez kifejlesztett 

4,88 méter széles, 7,10 m3 kapacitású felhajtható silóvillát használják. 

Mint minden JCB-kiegészítőnél, az új eszköz teljesítménye megfelel a rakodónak, 

„használatra kész” minősítéssel rendelkezik, és tartalmazza a szükséges csatlakozókat és 

szerelvényeket. Elérhető emellett egy biztonsági keret, amely rácsúszik a felhajtott villákra, 

lefedve az összes fogat, valamint figyelmeztető fények a közúti közlekedéshez. 

A kezelők élvezhetik a tágas Command Plus fülke kényelmét, amelyhez választható még a 

Contractor Pro csomag, amely 360 fokos LED-fényeket, két figyelmeztető fényjelzést, 

rozsdamentes acél kipufogócsövet, szőnyeget és hűtött-fűtött, félbőr luxusülést tartalmaz. 

John Smith hozzátette: „A JCB több mint 50 éve gyárt gumikerekes rakodókat, és mindig 

arra törekszik, hogy a legjobb, legtermelékenyebb gépeket biztosítsa a mezőgazdasági 

felhasználók számára. Az új JCB 457S kivételes teljesítményével, nyomatékával, vonóerejével 

és könnyű kezelhetőségével tökéletesen testesíti meg ezt a törekvésünket.” 
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