
MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP | 422ZX  
Trọng lượng hoạt động: 11.900 kg    Tổng công suất động cơ: 93 kW (25hp)    Tải lật đầy đủ: 6.600 kg    Dung tích gàu tiêu chuẩn: 1.7 m3
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ĐỘ BỀN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Vì đây là một ngành khó, chúng tôi đã thử nghiệm 
bằng cách mô phỏng những tình huống xúc và đổ 
khó nhất. Điều này có nghĩa là tất cả các kết cấu có 
thể thực hiện được thậm chí là các nhiệm vụ khó 
khăn nhất trong hàng nghìn giờ.

JCB 422ZX ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA ĐIỀU KIỆN 
LÀM VIỆC KHÓ KHĂN. CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM VỀ 
ÁP SUẤT VÀ KHÍ HẬU VÀ  ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHỮNG BỘ PHẦN 
ĐẶC BIỆT NHẰM ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN.

Động cơ TIER 2  DIESELMAX của JCB trên 
422ZX có hệ thống lọc vượt trội, đảm bảo được 
chất lượng nhiên liệu.

Quy trình sản xuất tiên tiến và kỹ thuật chính 
xác cao của JCB đảm bảo rằng chỉ có những bộ 
phận có chất lượng mới được sử dụng.

Bộ phận bảo vệ điện IP69 giúp máy không bị 
dính nước và bụi bẩn.

422ZX được trang bị các trục ZF đã thử 
nghiệm và chứng minh.

Khớp nối tâm tin cậy của chúng tôi có đặc 
điểm là trụ đỡ con lăn đôi cũng như trục chịu tải 
và bộ bạc lót được đặt cao hơn khớp nối tâm 
nhằm bảo vệ pittông điều khiển và ống mềm 
không bị hỏng hóc.
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Hình dạng của cần trục tải loại Z 
của dòng 422XZ tạo ra lực xúc đất 
tối đa và tầm với tăng lên khi tải.
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Chúng tôi sử dụng một mạch thủy lực đơn giản 
nhưng rất tin cậy, gồm bơm bánh răng kép và 
một van khóa không tải. Van khóa trượt kiểu 
pittông ba tùy chọn đa năng có nghĩa là bạn 
có thể sử dụng các phụ kiện như gàu ngoạm 
và chổi quét. Một chức năng nổi tiêu chuẩn 
có nghĩa là việc san bằng được đơn giản hóa.

Động cơ DIESELMAX của JCB kết hợp với các 
trục ZF và cơ cấu truyền động, đã mang lại khả 
năng kéo và tải vượt trội.

Cơ cấu truyền động hoàn toàn tự động ZF tự 
động cảm nhận được tay số phù hợp nhất cho 
bất cứ công việc nào. Để tăng lực kéo, có một nút 
chức năng về số bằng tay trên cần điều khiển.

Ngoài ra, các trục ZF còn được trang bị bộ vi 
sai chống trượt cho phép cung cấp lực kéo tối đa 
trong bất cứ điều kiện mặt đất nào.

ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG JCB 422XZ ĐẠT NĂNG SUẤT 
CÓ THỂ, CHÚNG TÔI ĐÃ TRANG BỊ CHO NÓ MỘT 
BỘ TRUYỀN LỰC VÀ TAY GÀU VÔ CÙNG HIỆU 
QUẢ ĐÃ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM VÀ TIN CẬY. Ở 
TRUNG TÂM CỖ MÁY LÀ ĐỘNG CƠ 
DIESELMAX NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP CÔNG
SUẤT VÀ LỰC MO MEN TỐI ƯU 
Ở SỐ VÒNG QUAY THẤP.



SỰ AN TOÀN VÀ THOẢI MÁI CHO NGƯỜI LÁI  
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Khoang lái của dòng JCB 422ZX luôn tuân thủ 
đầy đủ tiêu chuẩn ROPS/FOPS.

Chúng tôi đã gắn điều hòa nhiệt độ để lái máy 
có cảm giác thoải mái và làm việc năng suất. Đồng 
thời, cửa trượt ở hai bên hông khoang lái cũng 
đảm bảo sự thoáng khí rất tốt.

Điều khiển servo của dòng JCB 422ZX cực kỳ 
chính xác và mang lại sự vận hành êm, dễ dàng và 
không bị mỏi.

Khả năng quan sát trên JCB 422ZX rất tuyệt vời;  
khoang lái được thiết kế đồng bộ ở phía sau, diện 
tích kính lớn và các trụ đỡ nhỏ gọn mang lại cho 
bạn tầm nhìn dễ dàng, đặc biệt là khi nhìn tới gàu 
xúc phía trước.

Các bậc và tay vịn nghiêng lớn đảm bảo sự ra 
và vào khoang lái an toàn.

ĐỂ PHÁT HUY HẾT HIỆU QUẢ CỦA 
MÁY, TA CẦN PHÁT HUY HẾT 
NĂNG SUẤT CỦA NGƯỜI LÁI. ĐÓ 
LÀ LÝ DO CHÚNG TÔI THIẾT KẾ 
422ZX THÀNH MỘT NƠI AN TOÀN 
VÀ THOẢI MÁI ĐỂ LÀM VIỆC.



1  

2   

3  

4  .

5  

6  
3 4

5

ĐỊNH KỲ  BẢO 
DƯỠNG*

Dầu máy và bộ lọc dầu  500  giờ

Dầu thủy lực 2000  giờ

Bộ lọc thủy lực  500  giờ

Bộ lọc hộp số 1000  giờ

Dầu hộp số 1000  giờ

Dầu trục 1000  giờ
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NĂNG SUẤT TĂNG, THỜI GIAN NGỪNG MÁY GIẢM

Tăng năng suất, giảm thời gian chết máy

Bảo dưỡng, kiểm tra hàng ngày và bộ tản nhiệt 
có thể được tiếp cận dễ dàng bằng cách mở nắp 
tiêm khí. Điểm kiểm tra áp suất từ xa nhanh, dễ 
dàng và tiện dụng. Van khóa thủy lực có thể tiếp 
cận qua bảng điều khiển tiếp cận phía trước.

Tấm chắn bảo vệ ở mái khoang lái làm cho 
kính luôn sạch sẽ và đèn hiệu được lắp mang lại sự 
an toàn cho lái máy.

JCB 422XZ có thời gian thay dầu và bộ lọc đình kỳ 
dài nhằm hạn chế thời gian bảo dưỡng.

Hộp dụng cụ được đặt ở nơi tiện lợi đảm bảo 
sự an toàn và đảm bảo.

JCB 422XZ có phanh đĩa ngâm dầu, mang lại 
tuổi thọ lâu dài mà không cần bảo dưỡng.

Hệ thống làm mát bề mặt của chúng tôi giúp 
dễ dàng làm sạch và bảo dưỡng bộ phận làm mát.

Kiểm tra cao trình mặt đất hàng ngày và 
đồng hồ đo mực chất lỏng nhìn bằng mắt cung 
cấp thông tin chính xác một cách nhanh chóng 
và dễ dàng.

CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG BẠN MUỐN MÁY MÓC SỬ DỤNG HẦU HẾT 
THỜI GIAN CỦA VÒNG ĐỜI CHO CÔNG VIỆC, KHÔNG PHẢI  CHO SỬA 
CHỮA. ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TÔI ĐÃ CHẾ TẠO RA MÁY 
422XZ ĐEM LẠI THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA.



GIÁ TRỊ GIA TĂNG
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Cơ sở sản xuất 
Đại lý 
Trung tâm Phân phối Phụ tùng

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cung cấp 
sự tiếp cận nhanh với chuyên gia nhà máy, ngày 
hoặc đêm, trong khi đó các đội Tài chính và Bảo 
hiểm của chúng tôi luôn sẵn sàng để cung cấp báo 
giá nhanh, linh hoạt và cạnh tranh.

JCB cung cấp một phạm vi bảo hành mở rộng, 
thỏa thuận dịch vụ cũng như hợp đồng dịch vụ 
hoặc sửa chữa và bảo dưỡng. Bất kể tùy chọn của 
bạn là gì, đội bảo dưỡng của chúng tôi tính phí 
mức giá lao động cạnh tranh, và cung cấp báo giá 
miễn phí cũng như công tác sửa chữa bảo hiểm 
nhanh, hiệu quả. Mạng lưới toàn cầu của Trung tâm Phụ tùng 

JCB là một mô hình hiệu quả khác; với 15 cơ sở khu 
vực, chúng tôi có thể cung cấp khoảng 95% phụ 
tùng trên toàn thế giới trong vòng 24 giờ. Phụ tùng 
JCB chính hãng của chúng tôi được thiết kế để hoạt 
động hoàn hảo với máy của bạn cho hiệu suất và 
công suất tối ưu.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CỦA JCB XẾP HẠNG 
NHẤT. BẤT KỲ CÁI GÌ BẠN CẦN VÀ DÙ BẠN Ở NƠI ĐÂU, CHÚNG TÔI 
SẼ CÓ MẶT NHANH CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ ĐỂ ĐẢM BẢO MÁY CỦA 
BẠN SẼ LUÔN LUÔN THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ TIỀM NĂNG CỦA NÓ.
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Model máy 422ZX

A mm 6720

B mm 1392 

C mm 2850 

D mm 1398 

E mm 431

F mm 2902 

G mm 1229

H mm 2290

H1 mm 1846

J mm 3156

M 45˚ mm 2348

N 52˚ kg 875

O 46.5˚ kg 3300

P 42˚ kg 7500

Q mm 3453 kg 6600

R mm 2806 kgf 10379

S mm 86 mm 1800

T mm 1067 mm 3794

m3 1.7 mm 2809

m3 1.4 mm 5658

TỐC ĐỘ
Tốc độ tối đa ở mỗi hộp số Tiến (kph) Lùi (kph)

Số 1 5.66 5.96

Số 2 11.07 11.66

Số 3 19.95 20.9

Số 4 32.72 -

KÍCH THƯỚC TĨNH
Trọng lượng hoạt động: 11,900 kg     Tổng công suất động cơ: 93 kW (25hp)     Tải lật đầy đủ: 6,600 kg      Dung tích gàu tiêu chuẩn: 1.7 m3
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ĐỘNG CƠ DUNG TÍCH CHỨA
litres 125 

litres 195

litres 23

4 litres 14

litres 21

litres 23

litres 23

PHANH Vận hành: 

Phanh đỗ: 

HỆ THỐNG LÁI

LỐP Tiêu chuẩn:

HỆ THỐNG ĐIỆN

HỆ THỐNG THỦY LỰC

 Áp suất hệ thống: .

CHẤT TẢI

TRUYỀN ĐỘNG

Nhà sản xuất và model: 

TRỤC Loại: Dao động trục sau: 



Công ty cổ phần Phân Phối Công Nghiệp T&C | L1A, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | Tel: +84 4 3728 1801/ 02/ 03 | Fax: +84 4 3728 1800 | Hotline: 0981122977 | www.t-cid.com
JCB có mọi quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. Logo JCB là nhãn hiệu được đăng ký của JC Bamford Excavators Ltd. 

WE GOT THEM ALL


