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ПРЕМИЕРИ

JCB достига нови висоти с
най-новия си модел ротационен
телескопичен товарач 555-260R!

След зашеметяващия световен успех на първия ротационен телехендлер на JCB компанията
увеличава своето портфолио с най-новото си попълнение – JCB 555-260R

ABSTRACT IN ENGLISH

JCB Reaches
New Heights with Its
Latest Rotary Model
Telescopic Loader
After the stunning worldwide
success of JCB’s first rotary
telehandler, the company expands its portfolio with the latest addition – JCB 555-260R.

В

дъхновен от последните тенденции в Европа, моделът е проектиран с основен фокус върху гъвкавостта и повишената товароподемност и височина на повдигане. JCB
555-260R е с максимална товароподемност от
5,5 тона на височина до 25,5 метра. Портфолиото с прикачен инвентар, подходящ за ротационния телехендлер, е разширено с различни видове лебедки и платформи за хора, правейки машината най-добър избор за различни приложения. С JCB 555-260R безопасността е на най-високо ниво посредством перфектните видимост и
достъпност.
Моделът се предлага както с двигател JCB
Dieselmax Tier 4F, така и с двигател от най-ново
пето поколение Stage V. Горивната ефективност
и производителността са повишени благодаре-
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ние на автоматичните системите Auto Engine Idle
и Auto Stop. Ротационният телескопичен товарач
555-260R е с монтирано по-ниско шаси на двигателя, осигуряващо лесен и безопасен достъп от
нивото на земята. С 500-часовите интервали на
гресиране и най-добрия рейтинг по сервизопригодност в класа си JCB осигурява максимално
време за работа и повишена производителност.
Най-новото попълнение в гамата на JCB може
да се похвали с изключително конкурентни товарни характеристики и до 10% по-добри качества на повдигане спрямо конкурентите в класа.
Само с едно лесно докосване стабилизаторите
се разпъват, изравняват и прибират, осигурявайки минимално време за настройка и изключително лесна употреба. Нискомонтираният и изчистен дизайн на стрелата осигурява всестранна ви-

ПРЕМИЕРИ » JCB ДОСТИГА НОВИ ВИСОТИ...
JCB 555-260R
е с максимална
товароподемност от
5,5 тона на височина
до 25,5 метра

Портфолиото с прикачен
инвентар, подходящ за
ротационния телехендлер,
е разширено с различни
видове лебедки и
платформи за хора,
правейки машината найдобър избор за различни
приложения

димост на оператора, подсилена с обширен пакет от работни светлини, опция за пакет от камери, включително камера за стрелата, подходяща
за прецизно разположение на товари на височина. Както всички модели на JCB, и ротационният телескопичен товарач 555-260R е оборудван
с просторна и комфортна кабина с разнообразие
от допълнителни функции, спомагащи за целодневния комфорт на оператора.
Предходният JCB 555-210R, а също така и
най-новият модел ротационен телескопичен товарач JCB 555-260R може да бъдат използвани с
широка гама прикачен инвентар. За различните
приложения може да използвате следните прикачни устройства:
)) 5,5-тонна кранова лебедка;

)) Кранова ферма 2-тонна х 2 метра;
)) 5,5-тонна кука;
)) Олекотена кофа;
)) Ротиращи на 360° вилици и др.

Машината се предлага с дистанционно управление, с което може да се извършват различни
операции, а с различните прикачни устройства
JCB 555-260R изпълнява функциите на 3 машини в 1 – телехендлер, кран и мобилна платформа
за хора. В допълнение на специално разработените от JCB прикачни устройства най-новият модел разполага с иновативната технология за автоматично разпознаване на инвентара (RFID),
посредством която автоматично се настройва
правилната товарна диаграма спрямо приложението.
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