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Rakenteen lujuutta
 Selkeä ja elegantti, neljän levyn kaivuvarsi, joka on robottihit-

sattu suurlujuusteräksestä ja vahvistettu sisäisillä vahvikkeilla tarjoaa 

lisääntynyttä lujuutta.

 Robottihitsattu puomi on valmistettu suurlujuusteräksestä ja 

puomi on varustettu sisäisillä vahvikkeilla varmistamaan pitkäikäistä 

kestävyyttä.

 Koneiden rakenteissa käytetään vain muotoon puristettua 

teräslevyä, ei muovia. Näin rakenteesta saadaan kestävä ja helposti 

korjattava.

Kaivulaitteen lujuutta
 Heavy Duty -puominsylinterinsuojus tarjoaa erinomaisen 

suojan lisävarusteina saatavien kaivuvarren - ja kauhansylinterisuo-

justen kanssa vaikeissa olosuhteissa työskennellessä.

 Kaivulaitteen letkut ovat turvallisesti reititetty HD -kääntö-

nivelen läpi, mikä on tehty kestämään ja varustettu holkitettavilla 

liitoksilla.

UUDEN SUKUPOLVEN 90Z JA 100C OVAT 
VAHVEMPIA, KESTÄVÄMPIÄ, 
TEHOKKAIMPIA 9 - 10 TONNIN 
KAIVUKONEITA MITÄ JCB ON 
MILLOINKAAN VALMISTANUT. 
KÄYTTÄEN KOKO 50 V. KOKEMUSTAAN 
JA KOMMUNIKOINTIA ASIAKKAIDEN 
KANSSA JCB ON VARMISTANUT, 
ETTÄ NÄMÄ KONEET TÄYTTÄVÄT 
TÄYSIN ASIAKKAIDEN 
VAATIMUKSET.
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VAHVIN HAASTAJA

Parasta laatua
 Ohjaamon ovi on avattuna vastapainon suojaama. Tämä vähentää huomatta-

vasti vaurioita ja seisokkeja.

 Hydrauliikkaliittimet on tiivistetty 0 -renkailla (ORFS) varmistamaan järjestel-

män täydellinen tiiveys vaikeissakin olosuhteissa.

 Jotta nämä koneet selviävät vaikeissakin olosuhteissa on niihin asennettu 

korkealaatuiset, 450 mm leveät kumitelat varustettuina Interlock -ominaisuudella. 

450/ 600 mm terästelat on esiporattu kumilappujen helpon asentamisen 

takaamiseksi. Saatavana on myös Bridgestonen GeoGrip™ -telat, joihin pystyy 

tarvittaessa vaihtamaan yksittäisiä segmenttejä.

 Laadukkaat komponentit kuuluvat vakiovarusteisiin, tämän vuoksi koneet 

on varustettu JCB Diesel by Kohler common rail -moottoreilla, Nachi ja Bosch 

Rexroth hydrauliikkakomponenteilla sekä Bridgestone -teloilla.
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Tarkasti analysoitu ja suunniteltu 
Heavy Duty -rakenne sekä 
yksikertainen H -rakenne tekee 
näiden 90Z ja 100C -koneiden 
alavaunusta sekä kestävän 
että luottamusta herättävän 
tasapainoisen.
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HUIPPUSUORIUTUJAT

JCB:N 90Z-1 ja 100C-1 OVAT 
ÄÄRIMMÄISEN TUOTTAVIA MIDI 
KAIVUKONEITA. HUIPPUTEHO JA -VÄÄNTÖ 
ALHAISILLA MOOTTORIN KIERROKSILLA 
MAHDOLLISTAVAT TEHOKKAAN 
TYÖSKENTELYN YHDESSÄ INNOVATIIVISEN 
SUUNNITTELUN KANSSA SEKÄ OTTAMAAN 
KAIKEN IRTI JOKA POLTTOAINETIPASTA.
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Äärimmäistä suorituskykyä
 Uudessa 10 T -mallistossa on moottorina JCB Diesel by Kohler 

common rail Stage 3B vaatimukset täyttävä moottori. Se on varustettu 

hapetuskatalysaattorilla, turboahtimella ja välijäähdyttimellä. Moottorin teho on 

nostettu 55 kW: iin @ 2000 rpm ja sen vääntö on 305 Nm @2000 rpm. 

 Vetoteho ja ajonopeus (4,4 km/ h 100C ja 4,6 km/ h 90Z) ovat luokkansa 

parhaat ja näin varmistavat, että puskulevyn käyttö on tehokasta ja siirtyminen 

nopeaa. 

Tuottavuuden lisäämiseksi automaattinen kick-down toiminto mukautuu 

maaston muotoon vähentäen samalla kuljettajan väsymistä.
Syvemmälle
 Molemmat mallit tarjoavat erinomaista kuormaustehokkuutta val-

tavan, 188° kääntyvän kauhan ansiosta. Valittavana on myös kaivuvarsia 

pituudeltaan 1,65 - 2,25 m monikäyttöisyyden varmistamiseksi.

 3 eri kaivuvarren mittaa on tarjolla 1,65, 2,1 ja 2,25 m molempiin 

malleihin tarjoten lisääntyvää suorituskykyä ja suurempaa monikäyttöi-

syyttä.

 Sovittamalla puomi ja kaivuvarsi täydellisesti yhteen on luotu opti-

maalinen kaivulaitteen geometria, joka mahdollistaa helpon työskente-

lyn ahtaissa tiloissa.

 Kaivuvarren murtovoima on massiivinen (49,9 kN sekä 90Z että 

100C), se tuo äärimmäistä tuottavuutta ja mahdollistaa nopean työs-

kentelyn osana kokonaisuutta.

Innovatiivista hydrauliikkaa
 Huipputasoinen hydrauliikkajärjestelmä tarjoaa parannetun 

virtauksen jaon ja takaa pehmeän, tarkan ja tasapainoisen useiden 

liikkeiden yhtäaikaisen käytön.

Kaksi ohjelmoitavaa lisähydrauliikkaa tarjoavat suur - ja matalavirtaus-

piirit, joilla pääsee käyttämään laajaa valikoimaa työlaitteita lisäten näin 

koneen monikäyttöisyyttä. Täysin säädettävä, proportionaalinen lisä-

hydrauliikkojen ohjaus varmistaa kaikkien työlaitteiden helpon käytön.

 90Z ja 100C -koneisiin on lisävarusteena saatavana tilttivalmius, 

joka parantaa entisestään koneen tehokkuutta ja tuottavuutta mahdol-

listaen kauhan yhtäaikaisen kallistamisen, pyörittämisen ja kaivamisen.

Parannettu puskulevyn muotoilu
 Uusi puskulevyn muotoilu mahdollistaa puskulevyn helpon puhtaa-

napidon, koska maa-aines ei jää siihen kiinni.

Koneiden nostaminen on helppoa nostopisteiden ansiosta, jotka sijait-

sevat puskulevyn takana ja näin ollen suojassa.
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Tuottavat työtilat
 Koneiden ohjaamo on entistäkin suurempi. Sisällä siinä 
on säilytystilaa, puhelinteline, säilytysverkko ja mukinpidin. 
Iso ovi varmistaa turvallisen kulun.
 Täysin säädettävä jousitettu istuin tarjoaa suurta muka-
vuutta kuljettajalle; lämmitetty ja ilmajousitettu istuin, jossa 
erilliset säädöt vieläkin suurempaa. Käyttökytkimet ovat 
viisaasti ja intuitiivisesti sijoitetut LCD -värinäytön yhtey-
teen, jossa vielä peruutuskamera lisävarusteena.
 Koneissa on 3 -nopeuksinen lämmityslaite/ huurteen-
poisto, jossa 9 suunnattavaa suutinta takaa ohjaamon 
mukavuuden ja tuottavuuden.
Lisävarusteena saatava suuritehoinen ilmastointi, radio ja 
12 V puhelinlaturi lisäävät mukavuutta entisestään.

Pehmeästi työskennellen
 Hydrauliikkaventtiili on eristetty kumityynyillä 
rungosta ohjaamomelun ja tärinöiden vähentämiseksi. 
Venttiiliin pääsee helposti käsiksi suuren konepeiton 
ansiosta.
 Vakiovarusteena oleva sähkö -hydraulinen, ergono-
minen puskulevyn ohjaus varmistaa pehmeän ja tarkan 
puskulevyn käytön.
 Lisähydrauliikan vaihto 1 -toimisesta 2 -toimiseksi 
on nopeaa ohjaamossa sijaitseva kytkimen ansioista.
 Koneeseen voidaan esivalita 10 eri arvoa proporti-
onaaliselle lisähydrauliikalle mahdollistaen näin laajan ja 
saumattoman työlaitevalikoiman helpon käytön.
 Tärinän ja melun vähentämisen - ja näiden lisäksi 
pehmeän ajon - takaamiseksi koneissa on lyhyen reikä-
välin telat, vetorattaan jokainen hammas vetää telaa.
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JCB 90Z JA 100C ON TEHTY 
ERGONOMISIKSI JA MUKAVIKSI 
TYÖSKENNELLÄ. LOPPUJEN 
LOPUKSI, KULJETTAJA, JOKA ON 
AINA TARKKAAVAINEN SAAVUTTAA 
PARHAAN TUOTTAVUUDEN.
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MUKAVA SUOSIKKI
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Rutiinihuoltoa
 Grafiittivoidellut pronssilaakerit mahdollistavat 
luokkansa pisimmän rasvausvälin puskulevylle ja 
kaivulaitteelle, 500 h säästäen aikaa ja rahaa.
 JCB:n avoin alavaunu ja viistetyt telarungot 
minimoivat maa-aineksen kertymisen ja helpottavat 
puhdistusta.
 Pääkomponentit kuten läpivienti, kääntösylinteri, 
sivusuojat ja täyttöpaneeli ovat helposti saavutettavis-
sa kallistettavan ohjaamon ansiosta.
 Lisävarusteena saatava tankkauspumppu, jossa 
on automaattinen pysäytys, vähentää polttoaineen 
joutumista luontoon sekä parantaa turvallisuutta.
Näissä koneissa hydrauliikkaletkut ovat värein merki-
tyt, joten linjan tunnistaminen on helppoa. Puskulevyn 
letkut on helppo vaihtaa, koska ne päättyvät rungon 
ulkopuolelle.
 2 -osaisen ohjaamon maton saa poistettua hel-
posti puhdistusta varten ja karhennetut levyt estävät 
liukastumista ja tarjoavat turvallisen nousun konee-
seen ja suojaavat runkorakennetta.

Turvallisuus ennen kaikkea
 Kaikki hydrauliikkatoiminnot voidaan eristää JCB:n turvakyt-
kimellä ja näin estää aiheettomat toiminnot.
 JCB:n ainutlaatuisen 2GO -järjestelmän ansiosta koneen 
hydrauliikka voidaan kytkeä päälle vain kahta toimintoa käyt-
täen.
 Uudet JCB 90Z ja 100C -koneet tarjoavat paremman nä-
kyvyyden, mm. oikean telan suuntaan, kuin edelliset mallit 70/ 
30 jaetun etuikkunan ansiosta varmistaen myös turvallisemman 
kaivutapahtuman ja koneen käsittelyn.
 Näiden koneiden tasapaino on luokkansa parhaita. Leveä 
telarunko ja matala painopiste maksimoivat koneen vakauden. 
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TURVALLINEN TYÖMAA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄ ASIA. UUDET JCB 90Z JA 100C 
-KONEET TARJOAVAT MAKSIMAALISTA SUOJAA KULJETTAJALLE, SIVULLISILLE 
JA KONEELLE ITSELLEEN JA SAMALLA MAHDOLLISTAVAT MINIMAALISEN 
HUOLTOAJAN JA -KUSTANNUKSET.

TURVALLISUUS JA HUOLLETTAVUUS
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Etulasin suojukset voidaan valita lisävarusteena 
tarjoamaan suojaa kuljettajalle. Puomin työvalojen 
suojat vakiona ja ohjaamon lisävarusteena lisäävät 
entisestään suojausta vaarallisissa paikoissa 
työskenneltäessä.

Puomi, puskulevy ja kaivuvarsi 
voidaan varustaa lisävarusteena 
saatavilla letkurikkoventtiileillä, 
mikä tekee työskentelystä 
entistäkin turvallisempaa.
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500 h huoltoväli.
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MATALAT ELINKAARIKUSTANNUKSET OVAT OMISTAJAN TÄRKEIN EDELLYTYS 
KONEELLE. JCB TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET, 90Z JA 100C ON SUUNNITELTU 
PITÄMÄÄN KUSTANNUKSET KURISSA JA TUOTTAVUUDEN KORKEALLA.
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Loistava investointi
 JCB Diesel by Kohler common rail Stage 3B vaatimukset täyttävä moottori on niin puhdas, että se ei tarvitse hiukkassuodatinta, mikä 
vähentää huollon tarvetta, lisää työaikaa ja tehostaa polttoainetaloutta.
 Automaattinen tyhjäkäynti laskee moottorin kierrokset arvoon 950 rpm kun käsinoja nostetaan. Tämä toiminto pienentää polttoai-
neen kulutusta ja melua entisestään.
 Ohjelmoitava automaattinen tyhjäkäynti voidaan aktivoida kytkeytymään 2 - 30 s. kuluttua kun hydrauliikkatoiminto on lopetettu. 
 Nämä 10 -tonnin koneet on varustettu kuormantuntevalla hydrauliikalla, joka käyttää tehoja vain tarvittaessa säästäen näin polttoai-
netta.
 Koneessa on kaksi tehoaluetta, joista valitaan sopivin kulloiseenkin työhön. Alueita ovat ”Eco” maksimaaliseen tehokkuuteen, ”Raskas” 
maksimaaliseen tuottavuuteen.

MATALAT ELINKAARIKUSTANNUKSET

Kauhan geometria on identtinen 3CX 
-kaivurikuormaajan kanssa, joten 
työlaitteet ovat täysin yhteensopivia.

1 2 3

4

5

90Z-1/ 100C-1 | MIDI KAIVUKONE 



7

LIVELINK, TYÖSKENTELE VIISAAMMIN

Tuottavuutta ja 
kustannussäästöjä
Tuottamalla tietoa esim. tyhjäkäyntiajas-
ta ja koneen polttoaineenkulutuksesta 
JCB LiveLink auttaa säästämään poltto-
ainekuluissa sekä tehostamaan koneen 
tuottavuutta. Koneen paikkatieto 
tehostaa sen käytettävyyttä ja kenties 
alentaa vakuutusmaksuja.

Etuja huoltoon
Koneen huollon hallinta on help-
poa – ajan tasalla oleva käyttötieto ja 
huoltohälytykset parantavat huoltojen 
suunnittelua, kun taas tosiaikainen 
paikkatieto helpottaa kaluston hallintaa. 
Kriittiset hälytykset ja huoltohistoria 
ovat kaiken aikaa löydettävissä.

LIVELINK ON MULLISTAVA OHJELMISTO, JONKA AVULLA VOIDAA SEURATA JCB 
-KONEITA ETÄNÄ - TOSIAJASSA. JÄRJESTELMÄ VOIDAAN KYTKEÄ SÄHKÖPOSTIIN 
TAI MATKAPUHELIMEEN JA SE ILMOITTAA KAIKEN KONEEN HÄLYTYKSISTÄ, 
POLTTOAINEENKULUTUKSESTA, KULJETTAJAN TOIMINNASTA JA KONEEN 
SIJAINNISTA. KAIKKI TIETO TALLENNETAAN KESKUSTIETOKONEELLE.

Etuja turvallisuuteen
LiveLinkin tosiaikainen valvonta mah-
dollistaa ”raja-aitojen” rakentamisen ja 
käyttörajoitusten luomisen koneelle. 
Jos konetta käytetään rajoitusten vas-
taisesti, esim. sovittujen kellonaikojen 
ulkopuolella, hälytys lähtee välittömästi 
sähköpostiin tai matkapuhelimeen. 
Kone on myös mahdollista tehdä 
toimintakyvyttömäksi etänä.

90Z-1/ 100C-1 | MIDI KAIVUKONE 
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JCB:N MAAILMANLAAJUINEN ASIAKASPALVELUVERKOSTO ON 
ENSILUOKKAINEN. MITÄ TAHANSA TARVITAAN, MISSÄ TAHANSA JCB 
-PALVELUVERKOSTO ON AUTTAMASSA NOPEASTI JA TEHOKKAASTI 
VARMISTAEN KONEEN PARHAAN MAHDOLLISEN KÄYTTÖASTEEN.

LISÄARVOA

Valmistus
Edustaja
Varaosakeskus

 JCB:n tekninen tukipalvelu tarjoaa välittömän 
yhteyden tehtaan asiantuntijoihin kaikkina kel-
lonaikoina. Rahoituspalvelut puolestaan tarjoavat 
nopeasti edullisia ja joustavia rahoitustuotteita.
JCB Premiercover tarjoaa kaiken kattavia lisä-
takuita ja huolto- ja korjaussopimuksia. Kaikissa 
vaihtoehdoissa maailmanlaajuinen huoltotiimim-
me takaa nopean tarjouksen ja kilpailukykyisen 
hinnoittelun.
 Maailmanlaajuinen JCB -varaosakeskusten 
verkosto on hyvä esimerkki tehokkuudesta. 
16 paikallisen keskuksen ansiosta JCB pystyy 
toimittamaan n. 95% tarvittavista varaosista 24 h 
kuluessa tilauksesta. Alkuperäiset JCB -varaosat 
on suunniteltu toimimaan täydellisessä harmo-
niassa koneiden kanssa näin varmistaen parhaan 
suorituskyvyn ja tehokkuuden.
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Konemalli 100C-1 90Z-1

A Vetopyörän keskeltä johtopyörän keskelle mm 2325

B Telan pituus maassa mm 2325

C Alavaunun kokonaispituus - kumi mm 2950

Alavaunun kokonaispituus - teräs 2900

D Kääntönivelen maavara mm 793

E Peräylityksen säde mm 1601 1145

F Ylävaunun kokonaisleveys mm 2187

G Korkeus mm 2706

H Maavara mm 350

I Raideväli mm 1850

J Leveys telojen kohdalta mm 2300

K Kuljetuspituus vakiokaivuvarrella mm 6860 6585

L Kuljetuskorkeus mm 2593 2580

M Telan korkeus mm 650

N Vastapainon maavara mm 762

MOOTTORI

Konemalli 100C-1 90Z-1

Malli Stage IIIB / Tier 4 Final KDI 2504 TCR

Polttoaine Diesel

Jäähdytys Vesijäähdytteinen

Max. teho kW @ 2000 rpm 55.0

Nettoteho kW @ 2000 rpm 52.4

Max. vääntö Nm @ 1500 rpm 305.0

Iskutilavuus cc 2500

Nousukyky ast. 30

Käynnistin kW 2.0

Akut V/ Ah 12V / 750CCA

Laturi Amp.(Ilmast.) 12V / 80A

ALAVAUNU

Konemalli 100C-1 90Z-1

Ylärullia 1

Alarullia 5

Telan leveys mm 450

Telan leveys, lisävaruste mm 450/600

Maavara mm 350

Telan kiristys Vaseliini

Nopeus - hidas km/ h 2.4 2.5

Nopeus - nopea km/ h 4.4 4.6

Vetovoima kN 59.8 58

HYDRAULIIKKA

Konemalli 100C-1 90Z-1

Pumpun tuotto lpm 148

Kaivu/ ajo päävaroventtiili bar 300

Käännön varoventtiili lpm 226

Lisähydrauliikan paine (Matala) lpm 25

Lisähydrauliikan paine (Korkea) lpm 100

Lisähydrauliikan virtaus (Matala) bar 190

Lisähydrauliikan virtaus (Korkea) bar 190

Moottorit Mäntä

KONEEN MITAT

I
J

A
B
C

K

F E

L
G

H
M N

D

PAINO

Konemalli 100C-1 90Z-1

Työpaino* (450 mm kumitelat) kg 9733 8607

Kuljetuspaino (450 mm kumitelat) kg 9565 8439

FOGS -suojauksella - stage 1 kg +14

FOGS -suojauksella - stage 2 kg +97

FOGS -suojauksella - stage 1 HVAC kg +49

Terästeloilla (450 mm) kg +184

Terästeloilla (600 mm) kg +367

Geogrip -teloilla (450 mm) kg +134

Pintapaine (450 mm teloilla) kg/cm2 0.46 0.41

Pintapaine (600 mm teloilla) kg/cm2 0.35 0.31

Puskulevy, kapea (2220 mm) kg -5

Puskulevy, leveä (2470 mm) kg +18

4 -tie puskulevy kg +217

Kaivuvarrella, pitkä (2250 mm) kg + 16

Kaivuvarrella, lyhyt (1650 mm) kg - 48

Hydraulinen liitin kg +95

*Työpaino ISO 6016: sis. ohjaamo, kumitelat, vakiokaivuvarsi, 450 mm kauha, täydet säiliöt ja 75 kg kuljettaja.
*Kuljetuspaino ISO 6016: peruskone ilman kuljettajaa, säiliöt 10%. 
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TYÖMITAT 

100C-1 90Z-1

Kaivuvarren pituus mm 1650 / 2100 / 2250 1650 / 2100 / 2250

Puomin pituus mm 3682 3360

A Max. kaivu-ulottuma mm 7065 / 7475 / 7560 6940 / 7542 / 7495

B Max. kaivu-ulottuma maassa mm 6888 / 7315 / 7438 6807 / 7269 / 7389

C Max. kaivusyvyys, puskulevy ylhäällä mm 4121 / 4571 / 4575 3527 / 4153 / 4119

Max. kaivusyvyys, puskulevy alhaalla mm 4105 / 4555 / 4559 3511 / 4137 / 4103

D Max. kaivukorkeus mm 7018 / 7321 / 7478 6853 / 7181 / 7297

E Max. kuormauskorkeus mm 5186 / 5490 / 5660 4970 / 5320 / 5419

F Max. korkeus kauhan tappiin mm 6128 / 6435 / 6537 5914 / 6248 / 6357

G Max. pystysuora kaivu mm 1877 / 2257 / 3507 3239 / 2890 / 3821

H Min. etuylityksen säde (ei offset) mm 2705 / 2863 / 2906 2958 / 3102 / 3156

Min. etuylityksen kääntösäde (offset) mm 2162 / 2360 / 2408 2364 / 2508 / 2562

I Tyvikääntö, oik. ast. 55

J Tyvikääntö, vas. 60

Kauhan kääntö 188

Kaivuvarren kääntö 122 114

Kauhan murtovoima kN 72.2 57.1

Kaivuvarren murtovoima kN 49.9 / 42.3 / 40.3

Käännön nopeus rpm 8.2 7.9

J I

H

PUSKULEVY

Konemalli 100C-1 90Z-1

Puskulevyn pituus mm 1497

Max. nostokorkeus mm 471

Max. leikkaussyvyys mm 461

Lähestymiskulma ast. 27.8

Leveys mm 2320

Korkeus mm 473

Ulottuvuus telojen eteen mm 615

KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ

Konemalli 100C-1 90Z-1

Ohjaamon/ katoksen korkeus mm 1554

Ohjaamon/ katoksen korkeus FOGS -suojan 1 kanssa mm 1643

Ohjaamon/ katoksen korkeus FOGS -suojan 2 kanssa mm 1730

Ohjaamon/ katoksen pituus mm 1942

Ohjaamon/ katoksen leveys mm 1040

Välimatka istuimelta kattoon mm 1120

Oviaukon leveys mm 612

TILAVUUDET

Konemalli 100C-1 90Z-1

Polttoainesäiliö l 112

Jäähdytysjärjestelmä l 12.1

Moottoriöljy l 11.2

Hydrauliikkajärjestelmä l 118

Hydrauliikkasäiliö l 66

VAKIOVARUSTEET ROPS & TOPS -hyväksytty ohjaamo, jossa turvalasi edessä, lasinpyyhin tihkukytkimellä ja lasinpesin, 
työvalot katolla, 3 -nopeuksinen lämmitin ja 9 säädettävää suutinta, LCD -värinäyttö, digitaalinen kello, 
sisältä lukittava työkalulaatikko, mukinpidin, takinpidike, 12 V -pistoke, sisävalo, ääni - ja valohälytin, 
radiovalmius, automaattinen tyhjäkäynti, alle tyhjäkäynnin -toiminto, 2 työaluetta (eco ja heavy), 
ISO servo-ohjaus ja sähköhydraulinen puskulevyn hallinta, sähköhydraulinen, peukalolla käytettävä suurvirtaus 
lisähydrauliikka, 10 valittavaa virtausnopeutta, vasaran kytkin Joystickissä, käynnistys vapaalla, 
hydrauliikan eristyskytkin, "2GO" hydrauliikan eristys, Jousitettu istuin, irrotettava matto, majakkavalmius, 
2 -nopeuksinen ajo, auto -kickdown ajossa, 400 mm kumitelat, tupla ilmanpuhdistin, HD laturi, HD akut, 
käännön jarru hydraulinen levy, ORFS -liitimet, värimerkityt hydrauliikkaletkut, holkitettu kääntönivel, 
kaivulaitteen 500 h rasvausväli, HD puomin sylinterin suojus, suojatut työvalot puomissa, 
2000 mm kaivuvarsi, 2100 mm kaivuvarsi, 2 -asentoinen kauhan käännön vivusto - nopeus ja voima, 
lisähydrauliikan pikaliittimet, 100% teräsrunko.

LISÄVARUSTEET Ilmastointi, säädettävä häikäisysuoja, FOPS stage 1 tai 2, 450/ 600 mm terästelat, 450 Geogrip -telat, 
tuulettajan suojus, päävirtakytkin (EU -vakio), korkea selkänoja tai delux korkea selkänojallinen, 
ilmajousitettu ja lämmitettävä istuin, radio, sähköhydraulinen ohjaus matalavirtaushydrauliikkaan, 
letkurikkoventtiilit, kauhasta pihtiin vaihtoventtiili, mekaaninen tai hydraulinen pikaliitin, 
hydraulisen pikaliittimen valmius, yleiskauha, vasara, majakka, ajohälytin, tuuletin, työkalusarja, 
rasvaprässi ja patruuna, tulensammutin, ulkopeilit, sisäpeili, sähköinen tankkauspumppu, käynnistyksenesto, 
puskulevyn kellunta, käännetty puskulevy, TAB -puomisto, kaksoishallinta (ISO, SAE), 
etulasin suojus (hieno tai karkea), työvalot taakse, kaksi paria työvaloja katolle, erikoisväri, 
eri pituisia kaivuvarsia, peukalokäyttövalmius kaivuvarrelle, LiveLink, erikoismaalaus.
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MELU JA TÄRINÄ 

Epävarmuus Mittausolosuhteet

Melu kuljettajan paikalla (LpA) 74 dB (Kpa) 1 dB ISO 6396:2008

Koneen melu (LwA) 96 dB (Kwa) 2 dB ISO 6395:1988

Käsitärinä (m/s²)

Ajo 3.3* (k) 1.6 EN ISO 5349-2:2001 (Perustuu SAE J 1166 mukaiseen testaukseen)

Matala tyhjäkäynti ja kaivu ≤ 2.5 (k) ** EN ISO 5349-2:2001 (Perustuu SAE J 1166 mukaiseen testaukseen) 

Koko vartalon tärinä (m/s²) 0.46 (k) 0.23 ISO 2631-1:1997

*Jalka-ajon käyttö pitkissä siirtymissä poistaa käsitärinän.
**Perustuu 50% mittauksen epävarmuuteen.
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YKSI YRITYS,  YLI 300 KONETTA.

©2009 JCB Myynti. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei 
saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa tai millään 
muilla keinoilla, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla tai muutoin ilman JCB 
Myynnin etukäteen myöntämää lupaa. Kaikki tämän julkaisun viittaukset työpainoi-
hin, kokoihin, kapasiteetteihin ja muihin suorituskyvyn mittareihin on tarkoitettu 
vain suuntaviivoiksi ja voivat vaihdella riippuen koneen tarkoista teknisistä tiedoista. 
Niin ollen niihin ei tulisi turvautua suhteessa soveltuvuuteen tiettyyn käyttötar-
koitukseen. Ohjeita ja neuvoja tulee aina pyytää JCB-jälleenmyyjältä. JCB pidättää 
oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Esitetyt kuvat ja tekniset 
tiedot voivat sisältää valinnaisia laitteita ja lisävarusteita. JCB-logo on J C Bamford 
Excavators Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu Petteri Sirva, Espoo 040 9010 713
Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa Mika Laiho,Turku 040 9010 708
Pirkanmaa, Häme ja Satakunta Veijo Repo, Pirkkala 040 9010 719
Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa Jani Huotila, Pirkkala  040 9010 706
Keski- ja Itä-Suomi Tero Sihvo, Mikkeli 040 9010 707
Kaakkois-Suomi  Riku Hietanen, Hamina  040 9010 704
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu Harri Leppälä, Oulu 040 9010 701
  Antti Kauppi, Oulu 040 9010 703
Markku Marjava  040 9010 702

mateko.fi
etunimi.sukunimi@mateko.fi

Työpaino: 8607/ 9733 kg Moottoriteho: 52,4 kW

MIDI KAIVUKONE | 90Z-1/ 100C-1


