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Trọng lượng vận hành: 17880kg Tổng công suất động cơ: 165kW (221hp) Tải trọng lật hoàn toàn: 11100 kg Dung tích gàu tiêu chuẩn: 3.1m³
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ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT ĐỂ ĐÁP 
ỨNG NHỮNG KHU VỰC ĐÒI HỎI KHẮT KHE NHẤT TRÊN 
TRÁI ĐẤT, JCB 455ZX MỚI MANG LẠI CHẤT LƯỢNG VÀ 
ĐỘ TIN CẬY HÀNG ĐẦU. CÁC QUY TRÌNH CHÚNG TÔI SỬ 
DỤNG TRONG THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT SẼ ĐẢM BẢO 
RẰNG CÔNG VIỆC DIỄN RA HÀNG GIỜ,
NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC.

Chúng tôi sử dụng quy trình sản xuất hiện đại 
như là gia công robot, công nghệ sơn chính xác và 
kỹ thuật lắ p ráp cải tiế n để đạt đượ c cấp độ chất 
lượng cao nhất.

Phân tích phần tử hữu hạn và thử nghiệm dụng 
cụ đảm bảo cường độ kết cấu và độ bền siêu hạng; 
để đảm bảo rằng 455ZX sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi 
nào cho bạn, chúng tôi tiến hành thử nghiệm khí 
hậu cực nóng và lạnh.

Đèn hậu chìm được bảo vệ trong phạm vi đối 
trọng đặc; đối trọng và trụ đỡ đúc một phần tư cũng 
bảo vệ bộ làm mát và phía sau máy khỏi bị hỏng.

Các ố ng mề m đượ c định vị gọ n gàng thông 
qua khớp nối, tránh xa các điểm kẹp.



Độ bền cao
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Động cơ JCB DIESSELMAX có đặc điểm là một 
khối xi lanh bằng gang vữ ng chắ c, đầu xi lanh và 
trục khuỷu thép đúc đem lại  độ bền cao và tuổi 
thọ dài.

Gia công chính xác cung cấp dung sai cao và 
định vị chính xác các chốt và bạc lót của 455ZX.

Có những bộ phận chất lượng hàng đầu được  
lắp đặt cho 455ZX (động cơ JCB DIESSELMAX, cơ 
cấu truyền động ZF và các trục, bơm Rexroth và 
khối van Parker) để bạn có thể được đảm bảo 
rằng bạn sẽ sở hữu một máy có tuổi thọ dài và 
đáng tin cậy.

Khớp nối có dạng hộp vững chắc (chắc chắn 
hơn một tấm thép đơn với một bệ tỳ), một chốt 
trung tâm cỡ lớn và bạc lót  ngoại cỡ cũng như ổ 
bi kép trên các khớ p nối hộp đáy. Cấ u trúc này có 
thể chịu đựng được cả tải trọng dọc và ngang về 
độ bền và cứng. Xy lanh lái được lắp trên cao và 
được bảo vệ khỏi bị hỏng.

JCB Diesselmax 672 được trang bị thiết bị lọc 
nhiên liệu nhiều cấp công suất cao được thiết kế 
đặc biệt để vận hành tin cậy trong các vùng lãnh 
thổ nơi chất lượng dầu không được đảm bảo. 
Thiết bị này gồm có tách nước và một hệ thống 
lọc 3 cấp xử lý nước trong nhiên liệu, các hạt mịn 
và to cũng như làm tăng công suất cho tuổi thọ 
thiết bị lọc.



HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
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TORQUE

POWER AND TORQUE CURVES 

POWER

RPM

N
m
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Một hệ thống quản lý động cơ hiện đại mang 
lại chất lượng tối ưu hóa và hiệu quả về nhiên 
liệu trong mọi thời điểm.

Động cơ JCB DIESELMAX 672 sử dụng hệ 
thống đốt cháy EcoMAX thế hệ mới nhất của 
chúng tôi để có hiệu quả tốt nhất và giảm phát 
thải. Động cơ 6 xi lanh 7,2 lít đạt được công suất 
cao (165kW) và lực xoắn đỉnh (1000Nm) ở số 
vòng quay thấp cho phản ứng tuyệt vời.

Có một bình nhiên liệu 310 lít tiêu chuẩn trên 
xe 455ZX, cùng với bộ phận thủy lực, cơ cấu 
truyền động và động cơ kết hợp cực kỳ hiệu quả 
về nhiên liệu. Sự kết hợp này đảm bảo thời gian 
vận hành tối đa giữa những lần tiếp thêm nhiên 
liệu: một ưu điểm khi bạn đang làm việc ở vùng 
sâu vùng xa nơi phải vận chuyển diesel đến.

CHO DÙ BẠN ĐANG VẬN HÀNH Ở BẤT KỲ NƠI NÀO TRÊN THẾ GIỚI, 
JCB 455ZX MỚI SẼ LÀM VIỆC VỚI NĂNG SUẤT TỐT NHẤT. ĐỘNG CƠ 
CỦA MÁY MANG LẠI CÔNG SUẤT VÀ MOMEN XOẮN CAO TRONG 
KHI ĐÓ BỘ PHẬN THỦY LỰC VÀ GÀU XÚC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CHU 
TRÌNH NGẮN VÀ CA LÀM VIỆC DÀI.
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Cấu trúc gàu xúc thanh chữ Z có năng suất 
hiếm có, vào tải nhẹ nhàng, lực phá vỡ cao, góc lăn 
lùi lại tốt và số lần đào nhanh hơn. Bạn cũng sẽ 
hưởng lợi từ việc mòn lốp xe được giảm đi và hiệu 
quả nhiên liệu tốt hơn, làm cho máy này là một sự 
đầu tư hiệu quả cao cho bất kỳ công việc kinh 
doanh nào.

Hệ thống quản lý điện tử cải tiến có thể thực 
hiện cắt ly hợp một cách chủ động để kiểm soát 
gàu múc hiệu quả, năng suất. Đặc điểm này kiểm 
soát lực kéo thông qua cơ cấu truyền động, mang 
lại công suất tối đa cho bộ phận thủy lực gàu xúc và 
giảm ăn mòn phanh chân và tiêu thụ nhiên liệu.

455ZX được lắp ráp theo tiêu chuẩn với bộ vi sai 
độ trượt được hạn chế, hoàn hảo cho địa hình yếu 
và có bùn với sức kéo giảm đi.

Chốt hãm cần gàu xúc có thể điều chỉnh được 
của 455ZX nghĩa là người vận hành có thể cài đặt 
giới hạn chiều cao cần gàu múc, trở lại chức năng 
đào và treo để an toàn và năng suất được cải thiện.

Bơm thủy lực kép loại pittông lưu lượng 
có thể thay đổi có lưu lượng 226 l/phút để 
thao tác nhanh và khả năng đa chức năng 
tuyệt vời.



THOẢI MÁI HƠN

Người vận hành thoải mái
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Tầm nhìn tốt được bảo đảm với một khung kính 
phía trước 3 miếng nhiều lớp và gương bên trong, 
một camera lùi (tùy chọn) và một ca-pô sau dốc 
giúp mang lại một tầm nhìn tốt ở phía sau.

GIỮ CHO NGƯỜI THAO TÁC LUÔN KHỎE KHOẮN VÀ TỈNH TÁO 
SUỐT CẢ NGÀY, LÀM TĂNG ĐỘ AN TOÀN VÀ NĂNG SUẤT. VỚI 
QUAN ĐIỂM ĐÓ, CABIN RỘNG 3M3 CỦA 455ZX RỘNG RÃI, DỄ ĐI 
VÀO VÀ YÊN TĨNH. CABIN CŨNG CÓ TẦM NHÌN TỐT VÀ MỘT BỐ 
CỤC MANG TÍNH TRỰC GIÁC.

Để tối đa hóa sự thoải mái cho người vận hành, 
JCB 455ZX được lắp ráp với bánh lái có thể điều 
chỉnh nghiêng hoặc thẳng dễ dàng.

Một màn hình điều khiển trung tâm đẹp, hiện 
đại kết hợp hiển thị số và một màn hình LCD màu - 
màn hình này có thể hiển thị chi tiết hoạt động của 
máy, yêu cầu dịch vụ, thông tin vận hành và nhiều 
thứ khác nữa.

Bộ phận thủy lực 3 cấp tùy chọn làm cho nhiều 
thiết bị lựa chọn có thể được sử dụng dễ dàng để 
thêm tính đa năng trên máy của bạn.
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Một nơi làm việc tốt
Điều hòa không khí như là một tiêu chuẩn trên 

chiếc máy JCB 455ZX đảm bảo rằng người vận 
hành của bạn có thể tạo ra nhiệt độ làm việc hoàn 
hảo cho họ.

Tiếng ồn bên trong cabin suốt cả ngày chỉ đo 
được là 74dBA.

Độ thoáng khí tăng lên và liên lạc tại công 
trường được cải thiện nhờ cửa sổ trượt tới từng 
phía của người vận hành.

Có nhiều không gian lưu trữ phía sau ghế sau 8 
của máy này, làm cho khu vực vận hành gọn gàng 
và an toàn.

Khả năng lưu trữ bổ sung và an ninh được cung 
cấp bằng hộp dụng cụ có thể khóa được trên bậc 
bên tay phải.
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BẢO DƯỠNG ÍT, KHOẢNG CÁCH DÀI
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JCB CÔNG NHẬN RẰNG MÁY 
XÚC BÁNH LỐP CẦN DÀNH 
LƯỢNG THỜI GIAN TỐI ĐA CHO 
CÔNG VIỆC VẤT VẢ CỦA BẠN. 
DO VẬY, CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT 
KẾ JCB 455ZX MỚI CHỈ ĐỂ LÀM 
ĐIỀU ĐÓ VỚI THỜI GIAN DỊCH 
VỤ DÀI VÀ CÁC BỘ PHẬN CÓ 
CHẤT LƯỢNG.

Bạn có thể tiếp cận khoang động cơ của JCB4 
55ZX và khu vực bộ làm mát dễ dàng với các cửa 
mở lên, lỗ cửa rộng.

Điểm kiểm tra hàng ngày và tra dầu có thể tiếp 
cận từ mặt đất, giúp người thao tác dễ dàng hơn và 
an toàn hơn.

Bộ làm mát có một mặ t thoáng rộng, cho phép 
dễ dàng vệ sinh.
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Bạn có thể kiểm tra áp lực hệ thống phanh, lái 
và thủy lực dễ dàng trên chiếc xe JCB 455ZX nhờ có 
các cổng kiểm tra được hợp thành nhóm.

Răng gàu múc là các miếng có thể thay thế 
được lắp bằng bu lông, làm cho có thể thay mới 
nhanh và dễ dàng và do vậy đảm bảo thời gian 
chạy máy tối đa.

Hệ thống kiểm soát điện tử của JCB 455ZX cung 
cấp thông tin chính và cảnh báo thời gian thực, bảo 
đảm an toàn cả cho máy và người vận hành.

Phanh mạch kép thủy lực với nhiều đĩa ngâm 
dầu mang lại cho hệ thống phanh của JCB 455ZX 
một tuổi thọ dài không cần bảo dưỡng.



THIẾT KẾ HIỆU QUẢ
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JCB 455ZX MỚI ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CÓ ĐƯỢC 
NĂNG SUẤT CAO HƠN VỚI CHI PHÍ THẤP HƠN. ĐỂ 
ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY, CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ 
ĐỘNG CƠ, CÁC TRỤC, BỘ TRUYỀN ĐỘNG VÀ THỦY 
LỰC ĐỂ LÀM VIỆC PHÙ HỢP HOÀN HẢO VỚI 
NHAU ĐỂ CÓ ĐƯỢC HIỆU QUẢ TỐT NHẤT.

Chế độ thả gàu nổi của khối van JCB 455ZX hạ 
thấp tay gàu múc theo trọng lực - không phải lực 
thủy lực, làm giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Phanh cùng tốc độ bánh xe nghĩa là các phanh 
xoay cùng tốc độ như các bánh để giảm nhiệt và 
lực cản cũng như tiết kiệm nhiên liệu.

Một quạt làm mát thủy lực tự động phản ứng 
với nhiệt độ môi trường xung quanh và điều chỉnh 
tốc độ quạt của JCB 455ZX để tối ưu hóa làm mát 
và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Đặc điểm này cũng hạ 
thấp mức tiếng ồn.

Bơm thể tích cải tiến lưu lượng có thể thay đổi 
của JCB cung cấp một khối van cảm biến tải trọng 
mà chỉ tiêu thụ năng lượng theo yêu cầu, cung cấp 
sự kiểm soát gàu múc chính xác, hiệu quả.
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An toàn là trên hết
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CẦN THIẾT PHẢI GIỮ CHO NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN MỌI LÚC VÌ VẬY 
JCB 455ZX MỚI CÓ TẦM NHÌN RỘNG, BỀ MẶT KHÔNG BỊ TRƯỢT, 
LỌC KHÍ VÀ NHIỀU ĐẶC ĐIỂM HƠN NỮA ĐỂ BẢO VỆ MÁY MÓC CỦA 
BẠN, NGƯỜI VẬN HÀNH CỦA BẠN VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG 
GẦN CẠNH.

Các bậc lên xuống được nghiêng và chia 
khoảng cách đều nhau bằng tay cầm gàu xúc 
được định vị đúng chỗ cho ba điểm tiếp xúc vào 
mọi thời điểm.

Gương bên trong, gương bên ngoài được làm 
nóng và gương cabô kết hợp để cung cấp tầm nhìn 
xung quanh tốt.

Các tùy chọn lối đi bộ không trượt và tay cầm 
gàu múc bổ sung cho phép người vận hành di 
chuyển xung quanh bên ngoài máy an toàn.

Cabin của JCB 455ZX được tách biệt khỏi khung xe 
bằng các đế cao su, giữ cho mức tiếng ồn và độ 
rung ở mức tối thiểu. Nó cũng phù hợp với tiêu 
chuẩn ROPS/FOPS và có áp suất dương để chống 
lại bụi.

Camera phía sau (tùy chọn) hiển thị tầm nhìn 
phía sau không bị cản trở trên mộ t màn hình màu 
trong cabin.
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HỖ TRỢ CỦA JCB
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JCB KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY BÌNH 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





QUY CÁCHMÁY XÚC BÁNH LỐP  455ZX

KÍCH THƯỚC TĨNH ĐỘNG CƠ

Chủng loại
Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp điều 

khiển điện tử Common Rail

Model JCB DIESELMAX 672

Công suất lít 7.2

Hút khí nạp Tăng áp turbo và làm mát khi nạp

Xi lanh 6

Tổng công suất tối đa theo SAE J1995/ISO 14396 kW (hp) 165 (221)

Lực xoắn tối đa Nm @ 1500 v/ph 1000

Tiêu chuẩn khí thải Tier 2

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG
Chủng loại ZF

Model 4WG190

Tiến Lùi

1 kph 6.5 6.85

2 kph 12.8 13.49

3 kph 23.77 24.85

4 kph 36.04

TRỤC
Chủng loại Vi sai chống trượt

Thiết kế và model
ZF MTL 3095 II Trước
ZF MTL 3085 II Sau

Tỉ lệ trục tổng thể 23.333

Dao động trục sau ±12.5°

Tỉ lệ dịch chuyển 30%

HỆ THỐNG LÁI Hệ thống lái điện thủy lực.

PHANH Phanh điện thủy lực trên tất cả các bánh. Phanh đĩa lắp bên trong, ngâm dầu, nhiều tấm. 
Phanh tay, loại đĩa thủy lực điện vận hành trên trục đầu ra cơ cấu truyền động.

A Chiều dài tổng thể mm 7984

B Trục tới chốt pittông mm 1622

C Chiều dài cơ sở mm 3300

D Trục tới mặt đối trọng mm 1994

E Khoảng sáng gầm xe tối thiểu mm 470

F Chiều rộng trên cabin mm 1400

G Chiều rộng trên lốp mm 2702

H Vệt bánh xe mm 2100

J Chiều cao trên cabin mm 3370

Trọng lượng trục trước kg 8204

Trọng lượng trục trước kg 9596

Trọng lượng tổng kg 17800

Bán kính lật bên trong mm 3211

Bán kính lật tối đa trên gàu mm 6554

Góc trục bản lề độ ±40

Dữ liệu dựa trên máy móc được cung cấp với gàu 3.1 m3 lắp trực tiếp với tấm bảo vệ ngón chân và bulông trên các răng và 23.5- 25 R25 BKT L3.³

F

A

B C

E

D

G

H

J
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LOADER DIMENSIONS 
Lắp đặt gàu Trực tiếp

Loại gàu Thông dụng

Thiết bị gàu Gầu xúc có lắp răng gầu

Dung tích gàu (vun) 3.1

Dung tích gàu (xúc bằng) 2,791

Bề rộng gàu 2800

Trọng lượng gàu 1613

Tỷ trọng vật liệu 1790

Tải trọng lật thẳng 12276

Tải trọng lật khi chuyển hướng hoàn toàn 11100

Khả năng chất tải 5550

Lực đào tối đa 164

M Góc đổ tối đa 45

N Góc nghiêng gầu ở chiều cao toàn bộ 67

O Góc nghiêng gầu khi dy chuyển 45

P Góc nghiêng gầu ở mặt đất 39

Q Chiều cao chất tải 3822

R Chiều cao đổ (đổ 45 độ) 2741

S Độ sâu đào 74

T Tầm với ở độ cao đổ 1183

V Độ cao chốt gàu 4107

Tầm với tối đa (đổ 45 độ) của tay với ngang 2140

Trọng lượng vận hành (bao gồm người vận hành 80kg và bình nhiên 
liệu đầy (bao gồm bình phụ)) 

17880

Model (kích thước máy xúc được tính toán với lốp  23.5- 25 R25 BKT L3)

O
P

R

QV

S

T

N

M

CABIN Độ ồn trong cabin - 74 dB(A).

THỂ TÍCH CHỨA
Bình thủy lực lít 180

Bình nhiên liệu lít 310

Bể gom dầu động cơ lít 28

Hệ thống dấu cơ cấu truyền động lít 36

Dầu trục (trước) lít 35

Dầu trục (sau) lít 35

Hệ thống nước làm mát động cơ lít 37

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN

THỦY LỰC

Loại bơm
Cảm biến tải trọng bơm pittông thể

tích thay đổi

Bơm 1 lưu lượng tối đa 132

Bơm 1 áp suất tối đa 250

Bơm 2 lưu lượng tối đa 94

Bơm 2 áp suất tối đa 310

Số lần chu trình thủy lực tại số vòng/phút động cơ đầy đủ

Nâng gàu (gàu đầy)

Đổ tải (gàu đầy)

6.0

1.9

Hạ gàu (gàu không) 3.7

Tổng chu trình 11.6

HỆ THỐNG ĐIỆN
Điện áp hệ thống Volts  24

Công suất máy phát Ampe 100

Công suất ắc quy Ampe giờ 110

KÍCH CỠ LỐP
Kích thước

Kích cỡ lốp Nhà sản xuất Loại 
Trọng lượng
vận hành (kg) Dọc (mm) Bề rộng (mm)

23.5x25-20PR (Bias) (lắp đặt tiêu chuẩn) BKT L3 17800 0 0

3.5R25 (Radial) (lắp đặt tùy chọn) BKT E3/L3 17954 12 0
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m3 

m3 

mm 

kg 

kg/m3 

kg 

kg 

kg 

kN 

độ 

độ 

độ 

độ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

l/phút 

bar

l/phút 

bar

Giây 

Giây 

Giây 

Giây 

Gàu 3.1 m3, van thủy lực 2 ngăn, điều khiển quạt theo tỉ lệ, lốp 23.5-25 - 20PR L3, cơ cấu truyền động 4 tốc độ, cabin máy lạnh, bộ 
tự quay lại vị trí đào, cần máy, ổ cắm 24V trong cabin, miếng che nắng, gương bên trong, gương nhìn phía sau LH+RH, chụp đèn 
phía trước,
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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. 
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