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3CX ECO Tổng công suất động cơ: 84hp (63kW) - 92hp (68.6kW). Độ sâu đào tối đa: 5.97 mét. Dung tích gầu xúc: 1.0m³/ 1.2m³
4CX ECO Tổng công suất động cơ: 100hp (74.2kW). Độ sâu đào tối đa: 4.67 mét. Dung tích gầu xúc: 1.3m³



Tính đa năng tuyệt vời
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SỐ MỘT THẾ GIỚI

THỊ PHẦN KẾT
HỢP CỦA ĐỐI THỦ

CẠNH TRANH

JCB ĐÃ ĐI TIÊN PHONG VỀ MÁY 
XÚC ĐÀO LIÊN HỢP TỪ NĂM 1953. 
KỂ TỪ ĐÓ, CHÚNG TÔI VẪN LÀ 
HÃNG DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG, 
PHÁT MINH CÁC ĐẶC ĐIỂM DẪN 
ĐỘNG BỐN BÁNH VÀ KHUNG GẦU 
ĐÀO DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC. NHƯ 
BẠN MONG ĐỢI, MÁY XÚC ĐÀO 
LIÊN HỢP JCB MỚI TIẾP TỤC 
TRUYỀN THỐNG NÀY, MANG LẠI 
NĂNG SUẤT CAO NHẤT, SỰ TIỆN 
NGHI VÀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU.

Với tư cách là hãng dẫn đầu thị trường, JCB bán
gần một nửa máy đào liên hợp của thế giới.

Một chiếc xúc đào liên hợp JCB là máy xây dựng 
đa năng nhất bạn có thể mua. Kết hợp các lợi ích 
chính của cả đầu công tác xúc tải và đầu công tác 
đào, thật tiện lợi khi hai máy kết hợp thành một.

Một chiếc xúc đào liên hợp JCB được thiết kế để 
lái đi vòng quanh công trường, lái giữa các công 
trường và sau đó lái về nhà vào cuối ngày.



ĐỘ BỀN CAO
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Trục và hộp số JCB được thiết kế để chịu đựng 
tuổi thọ thiết kế 12.000 giờ.

Chúng tôi sử dụng cấu tạo giảm ứng lực cho 
các cần của chúng tôi; bằng cách làm nóng vật liệu 
tới 650°C trong hơn 16 giờ, chúng tôi đảm bảo kim 
loại được làm nóng đều làm tăng gấp đôi tuổi thọ 
của cần.

Bước vào cabin máy xúc đào liên hợp JCB thật dễ 
dàng với tay vịn lớn, cửa mở lớn và bệ bước chân dạng 
lưới chắc chắn chống trơn trượt và tích tụ đất cát.

Khung sườn một mảng được hàn tự động tối đa 
hóa độ bền và giảm thiểu trọng lượng.

Sàn cabin được lót tấm composit một mảng 
cũng chống gỉ với các khe rãnh thoát nước.

Chúng tôi thử nghiệm vật liệu của mình tới giới 
hạn bằng cách để chúng tiếp xúc với nhiệt độ cao, 
hóa chất, muối, dầu và ánh sáng. Bằng cách đó, 
chúng tôi biết chúng tôi sẽ tồn tại được trong điều 
kiện khắc nghiệt nhất.

Trục của máy xúc đào liên hợp được thiết kế để 
chịu đựng tải trọng va đập lớn. Riêng trục sau có 
định mức tải trọng tĩnh là 25.000 kg, và một định 
mức tải trọng động là 12.500 kg.

Tay cần được chế tạo từ tấm thép phẳng dạng 
chữ D tạo nên sự cứng rắn đồng thời bảo vệ hệ 
thống ống thủy lực.

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP JCB ĐƯỢC 
THỬ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ VÀ THỬ 
NGHIỆM KHÍ HẬU KỸ LƯỠNG. MÁY 
CŨNG ĐƯỢC THIẾT KẾ CHỈ SỬ 
DỤNG NHỮNG BỘ PHẬN TỐT 
NHẤT, ĐẢM BẢO RẰNG NÓ ĐỦ 
BỀN ĐỂ TIẾN HÀNH NHỮNG 
NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN NHẤT.



NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ: ĐẦU CÔNG TÁC ĐÀO

Hiệu quả đào
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Chúng tôi sử dụng hệ thống thủy lực hiệu 
quả áp lực cao với xi lanh thủy lực lớn. Điều này 
cung cấp cho máy đào xúc đào liên hợp lực đào 
lớn - hoàn hảo cho nền đất cứng và công tác đào 
khó khăn.

Cần và tay đào được lắp ghép hoàn hảo, nghĩa 
là bạn có thể đào tới tận đáy cần làm giảm việc dịch 
chuyển lại máy và cung cấp tầm nhìn tốt hơn.

Một bình nhiên liệu 160 lít cho phép làm việc cả 
ngày không cần tiếp thêm nhiên liệu.

LỰC ĐÀO MẠNH, TẦM NHÌN 
TỐT VÀ CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC 
LẮP GHÉP VỚI NHAU MỘT 
CÁCH HOÀN HẢO, ĐẦU CÔNG 
TÁC ĐÀO CỦA MÁY XÚC ĐÀO 
LIÊN HỢP JCB ĐƯỢC THIẾT KẾ 
GIÚP MANG LẠI NĂNG SUẤT 
TỐT NHẤT VỚI TỐC ĐỘ VÀ KHẢ 
NĂNG ĐIỀU KHIỂN VƯỢT TRỘI.



Hiệu quả xúc tải

NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ: ĐẦU CÔNG TÁC XÚC
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Động cơ DIESELMAX của JCB được thiết kế để 
tạo ra hiệu quả siêu hạng, mức momen xoắn cao và 
năng suất tột bậc.

Với hàng chục ngàn thiết bị phục vụ trên toàn 
thế giới, tham gia nhiều loại công trình, động cơ 
DIESELMAX nổi tiếng về độ tin cậy của nó.

Hai cặp ty nâng dạng song song nhau cung cấp 
tầm nhìn rõ, duy trì tải trọng tuyệt vời, chiều cao đổ 
siêu hạng, tầm với dài và chất tải lên xe tải nhanh.

Để làm cho tầm nhìn tốt hơn, máy xúc đào liên 
hợp mới có một nắp capô dốc, khả năng quan sát 
gầu xúc và độ thoáng vùng làm việc tốt hơn.

Tay cần của gàu xúc được thiết kế dạng chữ D 
dùng cho những ứng dụng nặng, bền bỉ chống 
xoắn hoặc uốn cong, tạo ra lực xúc lớn và khả năng 
nâng vật liệu tuyệt vời.

ĐẦU CÔNG TÁC XÚC CỦA MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP JCB MỚI MANG 
LẠI NĂNG SUẤT TỐT NHẤT VỚI TỐC ĐỘ VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN 
VƯỢT TRỘI, CÁNH TAY CẦN THON GỌN NHƯNG MẠNH MẼ, TỰ CÂN 
BẰNG VÀ TẦM NHÌN XA. PHÍA TRƯỚC CŨNG ĐƯỢC CẢI TIẾN VỚI 
ĐỘNG CƠ JCB DIESELMAX VỚI MOMEN XOẮN CAO.



CHI PHÍ SỞ HỮU

Tiết kiệm chi phí

Động cơ JCB mang lại hiệu quả
nhiên liệu tuyệt vời
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Chúng tôi hiểu rằng nhiêu liệu là một trong 
những loại tốn chi phí nhất của máy máy xúc đào 
liên hợp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế ra 
máy xúc đào liên hợp mới giúp nâng cao năng suất 
và giảm tiêu hao nhiêu liệu, tiết kiệm cho túi tiền 
của bạn.

Chúng tôi chỉ sử dụng những linh kiện tin cậy 
và đã được chứng minh cho máy xúc đào liên hợp 
mới này nhằm tối đa thời gian chạy máy và đảm 
bảo rằng máy của bạn luôn là thiết bị kiếm tiền 
cho bạn.

Bằng cách tăng thời gian bảo dưỡng dầu và 
bộ lọc, chúng tôi sẽ giúp bạn giảm bớt chi phí sở 
hữu máy.

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI VÀ 
NHÃN HIỆU TOÀN CẦU HUYỀN 
THOẠI CỦA JCB LUÔN ĐÁP ỨNG 
MỌI YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG 
VÀ SỐ LƯỢNG CỦA KHÁCH 
HÀNG. VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ 
HỮU MỘT CHIẾC MÁY XÚC ĐÀO 
LIÊN HỢP JCB MỚI KHÔNG CHỈ 
DỪNG LẠI Ở ĐÓ.
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TÍNH ĐA NĂNG
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TÙY CHỌN: Bộ công tác dạng 4 thanh song song tự động 
điều chỉnh gàu trong cả chu trình nâng lên và hạ 
xuống không cần điều chỉnh thủ công. Nó giúp 
nhìn rõ gàu phía trước, đặc biệt khi đang chất tải ở 
độ cao.

Để giảm thiểu va đập và tối ưu hiệu quả, thiết 
kế tích hợp theo chiều dọc của chúng tôi đảm bảo 
rằng động cơ máy xúc đào liên hợp JCB, cơ cấu 
truyền động, búa thủy lực và buồng lái sẽ hoạt 
động hòa hợp hoàn hảo cùng nhau. 

Mạch thủy lực 2 chiều và đường búa kết hợp: 
đáp ứng tốt cho các thiết bị gắn kèm yêu cầu lưu 
lượng cao hoặc thấp khác nhau, tăng cường tính đa 
dụng và tương thích.

Cơ cấu vi sai chống trượt: Nhằm tăng cường 
khả năng di chuyển và hiệu quả làm việc, cũng như 
giảm sự hao mòn cho lốp xe, chúng tôi cung cấp 
tùy chọn.

Mạch thủy lực cung cấp cho các thiết bị cầm tay 
gắn ngoài: Tăng tính đa năng bằng cách sử dụng 
máy xúc đào liên hợp của bạn như là một nguồn 
cung cấp cho dụng cụ cầm tay, như là búa,máy 
khoan, máy cắt và thậm chí là máy bơm nước.

Phanh điện JCB giúp phanh nhẹ nhàng mà rất 
thoải mái.



Bảo dưỡng định kỳ

DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG
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Nắp máy (capo) dễ dàng để mở hết lên trên chỉ 
bằng một tay gạt với bộ ty khí hổ trợ. Công việc 
kiểm tra hàng ngày dễ dàng với vị trí một bên máy 
khi đứng trên mặt đất không phải leo trèo.

Các chốt mới để gắn tay cần gàu xúc và bộ cần 
đào được chế tạo bằng máy vì vậy nó luôn luôn 
được định vị đúng vị trí. Đồng thời, bạc lót bằng 
đồng thau được thiết kế đặc biệt giúp cho máy có 
tuổi thọ cao và không bị ăn mòn.

Để bảo vệ động cơ và tối ưu hóa năng suất vận 
hành cho máy xúc đào liên hợp chúng tôi đã lắp 
các bộ lọc nhiên liệu sơ cấp cỡ lớn và một bộ lọc 
tách nước để hệ thống nhiên liệu không bị nhiễm 
bẩn. Chúng tôi cũng có một bộ lọc khí được làm 
sạch định kỳ bằng các động cơ có hệ thống xả.

Mực dầu thủy lực có thể dễ nhìn thấy qua que 
thăm dầu được gắn ở một bên. Bạn có thể đổ đầy 
bình dầu thủy lực và diesel một cách dễ dàng từ 
cao trình mặt đất.

MÁY MÓC CỦA CHÚNG TÔI CÓ ĐỘ BỀN RẤT CAO NHƯNG KỂ CẢ 
THIẾT BỊ JCB CŨNG CẦN ĐƯỢC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ. TUY NHIÊN, 
CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ RA MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP MỚI RẤT DỄ 
BẢO DƯỠNG LẠI CÒN TỐI ĐA ĐƯỢC THỜI GIAN CHẠY MÁY VÀ KÉO 
DÀI TUỔI THỌ CHO MÁY.



Vận hành thoải mái

THOÁI MÁI KHI NGỒI LÁI
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Buồng lái của máy xúc đào liên hợp JCB rộng 
rãi và dễ dàng ra vào với sàn để chân thông 
thoáng cho mọi tư thế hoạt động. Hệ thống điều 
khiển thân thiện và khoa học cùng với ghế ngồi 
thoải mái giúp cho người vận hành làm việc với 
hiệu quả cao nhất

Hệ thống phanh đạt hiệu suất cao nhất giảm bớt 
sự lo ngại và tăng cường sự điều khiển chính xác.

Buồng lái của máy xúc đào liên hợp mới được 
thông gió tốt qua lỗ mở một phần hay mở hết ở cả 
phía trước và sau các cửa sổ bên hông. Quạt mặt 
công suất lớn giúp làm tăng sự thoải mái khi làm 
việc trong môi trường nhiệt độ cao. Có thể chọn 
cấu hình có mái che.

Chúng tôi đã sản xuất ra hệ thống điện chống 
nước và bụi, mang lại năng suất làm việc cao trong
thời gian dài.



HỖ TRỢ CỦA JCB
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JCB KHÔNG LÀ MỘT CÔNG TY THÔNG THƯỜNG. TỪ GIẤC MƠ CỦA 
MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG, CHÚNG TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 
THÀNH MỘT CÔNG TY SỞ HỮU TƯ NHÂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI. 
MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐÁP ỨNG 100% SỰ HÀI LÒNG CỦA 
KHÁCH HÀNG - ĐÓ LÀ CAM KẾT ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH 
CHO BẠN, NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐÁNG QUÝ.

JCB là một trong ba nhà sản xuất thiết bị xây 
dựng hàng đầu với 22 cơ sở sản xuất trải khắp thế 
giới. Trụ sở chính tọa lạc tại Vương quốc Anh của 
chúng tôi là quê hương của máy đào gàu nghịch 
và máy xúc dùng xi lanh đa cấp được bán chạy 
nhất thế giới.

Mạng lưới toàn cầu các Trung tâm phụ tùng JCB 
là một mô hình khác về tính hiệu quả; với 16 trụ sở 
khu vực, chúng tôi có thể giao hàng 95% phụ tùng 
cho bất cứ đâu trên thế giới trong vòng 24 tiếng.

Phụ tùng JCB chính hãng của chúng tôi được thiết 
kế để làm việc hài hòa với máy của bạn, mang lại 
hiệu quả và năng suất làm việc tối ưu.

Khách hàng là tiêu điểm trong mọi hành động của 
chúng tôi. Bất cứ những gì khách hàng cần, chúng tôi có 
sứ mệnh đáp ứng 100% sự hài lòng của họ. 750 đại lý 
của chúng tôi đang hoạt động ở 2000 địa điểm tại 150 
quốc gia trên toàn thế giới luôn coi nhu cầu của khách 
hàng là ưu tiên hàng đầu.

Ngài Anthony Bamford, con 
trai của ông JCB hiện vẫn 
đang điều hành công ty.



KÍCH THƯỚC TĨNH

Kích thước (mm) 3CX 
(Sitemaster) 4CX

A Tổng chiều dài 5.62 5.91
B Khoảng cách tâm 2 bánh xe 2.17 2.22
C Khoảng cách từ tâm cần đào đến tâm cầu sau 1.36 1.36
D Khoảng hở gầm chân chống 0.37 0.34
E Khoảng hở khớp xoay cần đào 0.52 0.50
F Chiều cao đến tâm tay lái 1.94 1.88
G Chiều cao đến nóc cabin 3.03 3.03
H Chiều cao khi di chuyển 3.61 3.54
J Chiều rộng khung xe 2.35 2.36
K Chiều rộng gàu xúc 2.35 2.33
K Chiều rộng gàu xúc - tùy chọn - 2.44
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GÓC TIẾP ĐẤT

3CX (Sitemaster) 4CX
L Góc tiếp cận độ 66° 74°
M Góc vượt đỉnh dốc 120° 118°
N Góc thoát 20° 19°

L

M

Nđộ
độ

TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
Model 3CX Sitemaster 4CX
Tay đào cố định kg - 8178
Tay đào duỗi ra kg 8102 8578

Cách tính áp dụng cho gàu 6 trong 1 600mm, với người vận hành và đầy nhiên liệu.
Trọng lượng sẽ phụ thuộc vào các thành phần tùy chọn theo máy.

HỘP SỐ
Model 3CX (Sitemaster)
Nhà sản xuất JCB JCB
Kiểu Powershift Powershift
Chọn số Powershift Powershift
Khóa biến mô tùy chọn tiêu chuẩn
Số 1 5.4 5.0
Số 2 10.0 9.3
Số 3 22.5 21.5
Số 4 38.3 38.1
Số 5 - -
Số 6 - -

4CX

ĐỘNG CƠ (Stage II)

Model 3CX 
Sitemaster 4CX

Nhà sản xuất JCB JCB

Hệ thống nạp khí Turbocharged Turbocharged & 
Intercooled

Dung tích xy lanh litre 4.4 4.4
Số xy lanh 4 4 
Đường kính xy lanh mm 103 103
Hành trình pít tông mm 132 132
Tốc độ định mức động cơ rpm 2200 2200
Công suất
Theo  ISO 14396 (SAE J1995 Gross) kW 68.6 74.2
Momen xoắn cực đại                        Nm/rpm 425/1300400/1400

HỆ THỐNG PHỤ TRỢ ĐỘNG CƠ

Lọc nhớt và nhớt bôi trơn
Hệ thống giải nhiệt

Diesel
Lõi lọc có thể thay thế kèm theo lọc sơ cấp có thể tách nước & cặn bẩn
Lọc kép loại khô với lọc sơ cấp tự làm sạch bên trong
Lọc toàn phần loại vặn xoay
Ứng dụng cho khí hậu nóng, quạt hút tạo áp 1.0 bar.

Loại nhiên liệu
Lọc nhiên liệu
Lọc khí

Bình nước phụ điều áp có họng châm nước luền



HỆ THỐNG THỦY LỰC - 4CX
Lưu lượng bơm*
Hệ thống trung tâm mở
(Bơm bánh răng) tại 1750 rpm
Điều khiển bằng tay (Bơm bánh răng) 
Bơm 1 & 3
Bơm 2 
Hệ điều khiển EasyControl
Bơm 1 & 3
Bơm 2** 
Hệ thống trung tâm đóng
(Bơm Piston) tại  2200 rpm
 Hệ điều khiển EasyControl nâng cao

Áp suất làm việc của hệ thống
*Lưu lượng tối ưu **Thông số tùy vùng

4CX**

l/min

82
73

82
73

l/min

165
bar (lbf/sq in)
251 (3650)

4CX**

l/min

80
64

80
64

l/min

165
bar (lbf/sq in)
251 (3650)

HỆ THỐNG THỦY LỰC - 3CX
Lưu lượng bơm* 3CX, 3CX Sitemaster 3CX, 3CX Super, 3CX Sitemaster
Hệ thống trung tâm mở
(Bơm bánh răng) tại 1750 rpm l/min l/min

Điều khiển bằng tay (Bơm bánh răng) 
Bơm 1 58 63
Bơm 2 & 3 71 81
Hệ điều khiển EasyControl
Bơm 1 - 63
Bơm 2 & 3 - 81
Hệ thống trung tâm đóng
(Bơm Piston) tại  2200 rpm l/min l/min

 Hệ điều khiển EasyControl nâng cao - 165 (32.3)
bar (lbf/sq in) bar (lbf/sq in)

Áp suất làm việc của hệ thống 251 (3650) 251 (3650)
*Lưu lượng tối ưu **Thông số tùy vùng

HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN
Đồng hồ báo Đồng hồ tốc độ, nhiệt độ nước giải nhiệt, mức nhiên liệu, giờ hoạt động..

Hệ thống cảnh báo Hệ thống hiển thị và âm thanh đối với áp suất nhớt bôi trơn, nước trong
nhiên liệu, nhiệt độ và áp suất nhớt hộp số, phanh tay, lọc khí...

Ắc quy 900 CCA/110 A/hr
Dây điện chờ Loa của radio trong buồng lái, tất cả đèn
Còi Điều khiển cả trước lẫn sau
Máy phát Tiêu chuẩn 95A
Đèn chiếu sáng trước 4 đèn có thể điều chỉnh
Đèn chiếu sáng sau 4 đèn có thể điều chỉnh

DUNG TÍCH
Model 3CX All models 4CX All models

Hệ thống giải nhiệt ltr 18.5 18.5
Thùng nhiên liệu ltr 160 160
Nhớt động cơ với lọc ltr 15 15
Hộp số với lọc ltr 16 16
Cầu sau ltr 16 16
Cầu trước ltr 16 16
Hệ thống thủy lực bao gồm cả thùng nhớt thủy lực ltr 117 117

HỆ THỐNG LÁI
Model 3CX (Sitemaster) 4CX All models
Cầu Dẫn động lái
Số vòng quay vô lăng

m m
Bán kính quay vòng - không hãm 8.1 9.1

Bán kính quay vòng - hãm
10.4 10.7

Bán kính quay vòng tính cả gàu xúc - hãm
6.9 8.0
9.5 9.5

32 ⁄432 ⁄4
Dẫn động lái

Bán kính quay vòng tính cả gàu - không hãm

CẦU TRƯỚC

Model 4CX

Loại Dẫn động lái kiểu JCB
tỷ lệ với momen xoắn

Chống trượt - tùy chọn
Định mức kg kg
Tải trọng tỉnh 16500 25000
Tải trọng động 8300 12500
Góc quay 16° 16°

3CX (Sitemaster)

Giảm tốc kiểu trục hành tinh 
của JCB tỷ lệ với Momen xoắn

CẦU SAU

Model 4CX

Loại

Chống trượt tùy chọn tùy chọn
Định mức kg kg
Tải trọng tỉnh 25000 25000
Tải trọng động 12500 12500

3CX (Sitemaster)

Giảm tốc kiểu trục hành tinh 
của JCB tỷ lệ với Momen xoắn

Giảm tốc kiểu trục hành tinh 
của JCB tỷ lệ với Momen xoắn



THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA PHẦN XÚC

U T

M
N O

P

Q

R
S

V

Kích thước (mm) 4CX

M Chiều cao đổ 2.74 
N Chiều cao xúc tải 3.23
O Chiều cao đến chốt gàu xúc 3.45
P Tầm vươn tính đến chốt gàu 0.36
Q Tầm vươn xa tiếp đất 1.42
R Tầm vươn tối đa ở vị trí cao nhất 1.20
S Tầm vươn tối đa ở vị trí đổ tải cao nhất 0.83
T Chiều sâu đào 0.07
U Góc gập trên mặt đất 045
V Góc đổ tải

3CX (Sitemaster)

Loại Gàu Tiêu chuẩn 6 trong 1 Tiêu chuẩn 6 trong 1

độ
độ 043

2.72 
3.20
3.45
0.36
1.37
1.15
0.78
0.10

045
043

2.69 
3.21
3.46
0.41
1.42
1.21
0.82
0.14

045
045

2.69 
3.18
3.46
0.41
1.39
1.17
0.76
0.18

045
045

Lực cắt của gàu xúc
Lực cắt của cánh tay nâng

kgf
kgf

6170

4942

6531

4732

6227

5936

6590

5730

Kích thước (mm) 4CX

W Chiều dài càng nâng 1.1 
0.08

X Tầm vươn của càng trên mặt đất 2.66
Y Tầm vươn của càng ở chiều cao tối đa 2.25
Z Chiều cao nâng tối đa 2.92

Khoảng hở tối thiểu của càng nâng 0.2
2.17

Khả năng tải an toàn tại tâm tải 500mm 1000 kg

3CX (Sitemaster)

Lắp trên Gàu 6 trong 1 Quickhitch Gàu 6 trong 1 Quickhitch

Chiều rộng càng nâng

Khoảng hở tối đa của càng nâng

1.1 
0.08
2.03
1.72
3.27
0.2
1.03

2000 kg

1.1 
0.08
2.68
2.30
2.90
0.2
2.17

1000 kg

1.1 
0.08
2.03
1.72
3.27
0.2
1.03

2000 kg

W
X

Y

Z

THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA CÀNG NÂNG

HIỆU NĂNG CỦA ĐẦU XÚC
Model 3CX (Sitemaster) 4CX

Lực cắt của Gàu xúc kgf 6170 6531 6227 6590
kgf 4942 4732 5936 5730

Trọng tải định mức của gàu  7’4”* kgf 3479 3229 – –
Trọng tải định mức của gàu 7’8”* kgf 3439 3169 – –
Trọng tải  định mức kg – – 4638 4378
Lực kẹp kgf – 2940 – 2945

Lực cắt của cánh tay gàu  xúc

GÀU XÚC – GẮN TRỰC TIẾP
Dung tích theo tiêu chuẩn SAE

Gàu tổng quát 6-in-1
Chiều Rộng mm (ft-in)      Định mức m³ Gạt bằng mặt
2235 (7-4) 1.0 0.83 1.0 0.76
2350 (7-8) 1.1 0.91 1.2 1.02
2350 (7-8) 4CX chỉ model này 1.3 1.19 1.2 1.02
2440 (8-0) 4CX chỉ model này - - 1.3 1.19
3CX Tất cả model
4CX
4CX Super
4CX Sitemaster
4CX Super Sitemaster

     Định mức m³ Gạt bằng mặt



Model 3CX Sitemaster 4CX
Loại tay cần kéo dài 

A Chiều sâu đào tối đa
Duôi ra 5.46 5.53

4.24 4.32

B Tầm vươn xa tiếp đất tính từ tâm bánh sau
7.87 7.88
6.72 6.74

C Tầm vươn xa tiếp đất tính từ tâm trục đào
6.52 6.54
5.37 5.40

D
Tầm vươn xa ở vị trí cao nhất  3.66 3.75

2.74 2.82

E Tầm vươn bên hông tính từ tâm máy
7.09 7.16
5.94 6.02

F Chiều cao hoạt động tiêu chuẩn SAE
6.35 6.26
5.53 5.45

G Chiều cao đổ tải tối đa
4.72 4.73
3.84 3.84

Chiều cao đổ tải gàu tiêu chuẩn SAE
4.32 4.28
3.4 3.39

H Tổng chiều rộng giá đỡ cần chính khi di chuyển 1.16 1.16
Tùy chọn loại khung hẹp 1.05 –

J Góc quay Gàu 201° 201°

THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA PHẦN ĐÀO

A

E
HC

F

C

B

G

A

J

F

D

C

B

G

tính từ tâm trục đào

mm

Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

Duôi ra
Gập vào

DÃY GÀU ĐÀO - DẠNG GÀU TIÊU CHUẨN
3CX & 4CX 

Chiều rộng*
mm Định mức m³ Gạt bằng mặt m³  Số răng
229 0.04 0.03 95 0
305 † 0.06 0.05 102 3
356 † 0.075 0.06 105 3
400 † 0.09 0.07 109 3
457 † 0.12 0.09 116 3
610 † 0.17 0.13 140 4
800 † 0.24 0.17 162 5
950 † 0.30 0.21 198 5
* Bao gồm cả lưỡi cắt bên hông.Chiều rộng không bao gồm lưỡi cắt bên hông trừ đi 25mm (1 in) 
† Có sẵn các tấm chịu mài mòn tăng thêm độ cứng vững

HIỆU NĂNG ĐẦU ĐÀO
Model 3CX (Sitemaster) 4CX

Loại duỗi cần

Lực xé của Gàu kgf
Tốc độ 5385 5385
Lực 6228 6228

kgf
Duỗi ra 2255 2729
Gập vào 3225 3903

Khả năng nâng tại vị trí chốt gàu 
kg

719 1082
1451 1885

Lực xé của tay cần

ở tầm vươn xa nhất
Duỗi ra
Gập vào

Trọng lượng kg



HỆ THỐNG KHO HÀNG VÀ SHOWROOM
Để đảm bảo việc cung cấp kịp thời, T&CID bố trí 
kho hàng và showroom tại 2 miền, khu vực 
miền Bắc đặt tại Mê Linh, khu vực miền Nam đặt 
tại Long Bình. Do số lượng máy móc và hàng 
phụ tùng lưu kho luôn được tính toán và lên kế 
hoạch chi tiết nên chúng tôi luôn sẵn sang 
phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
trong thời gian sớm nhất. Việc giao hàng, lắp 
đặt và đào tạo vận hành được đội ngũ service 
thực hiện chu đáo, nhiệt tình và an toàn.

TRỌNG TÂM DỊCH VỤ
• Chú trọng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng với các trung tâm dịch 
vụ ở các thành phố và tỉnh thành lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí 
Minh).
• Tận dụng sức mạnh của mạng lưới dịch vụ và cơ sở hạ tầng của 
các công ty thành viên trong tập đàon ở cả nước để phục vụ 
khách hàng một cách tốt nhất.
• Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, nhiệt tình và có tay nghề luôn 
mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Cam kết tiếp cận máy 
một cách nhanh nhất, tránh để tình trạng dừng máy ảnh hưởng 
tới việc sản xuất kinh doanh của khách hàng

T&CID NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM

SAU NHIỀU NĂM TÌM KIẾM ĐỐI TÁC, JCB ĐÃ CHÍNH 
THỨC LỰA CHỌN CÔNG TY CP PHÂN PHỐI CÔNG 
NGHIỆP T&C (T&CID) LÀM ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ 
TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC DÒNG 
SẢN PHẨM CỦA JCB TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM




