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Một chiếc máy năng suất
1  

2  

Bộ phận nâng và thủy lực năng suất
3  

DÒNG XE NÂNG ĐA NĂNG MỚI ĐƯỢC 
THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ 
NHẤT THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC CỦA 
BẠN. ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ BẠN CÓ 
THỂ MONG ĐỢI HIỆU QUẢ, TÍNH ĐA 
NĂNG, TẦM NHÌN, SỐ LẦN CHU KỲ 
VÀ HIỆU QUẢ BẬC NHẤT. DO ĐÓ ĐẠT 
ĐƯỢC NĂNG SUẤT HẠNG NHẤT.

Xe nâng đa năng JCB điều khiển cực kỳ dễ dàng, dễ 

vận hành trong không gian chật hẹp; khoảng cách giữa 

hai cầu xe nhỏ gọn và góc khóa bánh lái rộng giúp bạn 

tiết kiệm thời gian đi lại quý giá trên công trường. 

Xe nâng với dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn (2WD tùy 

chọn cũng có thể được lựa chọn để giảm thiểu ăn 

mòn lốp và sử dụng nhiên liệu khi đi trên đường), giúp 

bạn duy trì sức kéo và hiệu quả ở vùng đất yếu và có 

bùn. Bộ vi sai chống trượt bánh ở trục trước cũng là 

một tùy chọn.

Để nâng hạ, vươn cần và đẩy tải hiệu quả, hệ 

thống thủy lực hàng đầu của chúng tôi cho bạn chu kỳ 

làm việc nhanh nhất.

5 Xe nâng đa năng Loadall có 3 chế độ chuyển 

hướng. Chế độ 2 bánh sử dụng khi chạy nhanh trên 

đường; chế độ 4 bánh sử dụng nơi chật hẹp và chế độ 

bò ngang kiểu con cua khi đi gần tường hay tòa nhà.Hệ thống khớp tháo lắp nhanh JCB giúp thay đổi 

các công cụ nhanh và dễ dàng. 

Với tuabin kết cấu có thể thay đổi được 
để có hiệu suất tuyệt vời với số vòng 
quay thấp, động cơ JCB có thể cung 
cấp hiệu quả nhiên liệu tốt hơn.

Động cơ DIESELMAX của JCB tạo ra công 
suất và mo men xoắn cao ở tốc độ động 
cơ thấp có hiệu suất tốt và dải sản phẩm 
xe nâng đa năng đa dạng của chúng tôi, 
giúp bạn có thể tìm được chiếc máy 
hoàn hảo cho yêu cầu của mình.
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ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC

Động cơ DIESELMAX hiệu quả
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Động cơ Dieselmax JCB được thiết kế riêng cho máy 

JCB cung cấp mo men xoắn cao ở tốc độ động cơ thấp 

với tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Hệ thống làm mát công suất cao cùng với quạt 

truyền động thủy lực giữ cho động cơ mát trong điều 

kiện khắc nghiệt nhất.

Các trục xe JCB công suất lớn với bộ truyền động 

hành tinh mang lại chất lượng và độ bền hiếm có.

Cơ cấu truyền động của JCB cùng với bộ chuyển đổi 

mo men xoắn phía trước - phía sau đảm bảo một môi 

trường không mệt mỏi cho người vận hành của bạn.

Xe nâng JCB là một tài sản lớn trong nhiều khía 

cạnh, không chỉ về mặt tài chính - nhu cầu lớn toàn cầu, 

cộng với năng suất thần kỳ, cùng với chất lượng siêu 

hạng tương đương với giá trị bán lại tối đa.

Bằng cách cung cấp công suất và mo men 

xoắn cao thậm chí ở tốc độ động cơ thấp tới 

mức 1300 - 1400 v/ph, DIESELMAX có thể 

cung cấp sự kết hợp hiệu quả về nhiên liệu 

của cơ cấu truyền động và bộ phận thủy lực.

XE NÂNG JCB KHÔNG CHỈ HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG - NÓ CŨNG RẤT 
HIỆU QUẢ ĐỂ SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH. CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ 
NHỮNG MÁY NÀY ĐỂ MANG LẠI CHO BẠN KHẢ NĂNG HOÀN VỐN 
TỐI ĐA TỪ KHOẢN ĐẦU TƯ, VỚI HIỆU QUẢ NHIÊN LIỆU CAO, GIÁ TRỊ 
BÁN LẠI KHÔNG GÌ BẰNG  VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH THẤP ĐỐI VỚI  
TẤT CẢ BỘ PHẬN CỦA MÁY.



THIẾT BỊ MẠNH MẼ NHẤT
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Thiết kế cần trục bền
1  
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Bảo vệ lắp sẵn
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3

Chúng tôi đã lắp đặt một cần trục hình chữ U 
đảo ngược chắc chắn cùng với các tấm khép 
kín được hàn đầy đủ. Để bền hơn, chúng tôi 
đã giảm số mối nối và điểm ứng lực vượt qua 
mũi cần trục tích hợp và tấm khép kín một 
mảnh.

Bàn nâng trung tâm và pit tông   
dịch chuyển đảm bảo ứng lực tải 
trọng được phân bổ đều.
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Cần trục trên Xe nâng được lắp 
thấp trong khung, cung cấp một 
kết cấu cực kỳ vững chắc và tối đa 
hóa tầm nhìn trên cao.
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Để có độ chắc và độ bền tốt nhất, chúng tôi đã thiết 

kế cần trục rộng chồng lên nhau trên 1,0m trên tất cả 

các máy.

Xe nâng của chúng tôi có đèn hậu gập vào có thể 

được giữ trong suốt và được bảo vệ tốt khỏi hư hại trên 

công trường.

Các xy lanh nâng, nghiêng và vươn cần được đặt 

đúng chỗ bằng các khuôn đúc rãnh then cho tính toàn 

vẹn kết cấu tốt hơn.

Khung hàn một mảnh tối đa hóa độ bền và giảm 

thiểu trọng lượng.

Các ống mềm được dẫn qua cần trục để bảo vệ 

tối đa.

Chụp bảo vệ trên Xe nâng được bảo vệ khỏi hỏng 

hóc bằng cách lắp bên cạnh trên khung và để chìm.

ĐỂ THỰC SỰ HIỆU QUẢ, XE NÂNG ĐA NĂNG CỦA CHÚNG TÔI 
ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CUNG CẤP CHO BẠN THỜI GIAN CHẠY MÁY 
TỐI ĐA. ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY, CHÚNG TÔI THIẾT KÉ MÁY CỦA 
CHÚNG TÔI CÀNG BỀN CÀNG TỐT, SỬ DỤNG NHỮNG BỘ PHẬN 
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI TIẾN. 
ĐỒNG THỜI, ĐIỀU NÀY ĐẢM BẢO TUỔI THỌ TỐI ĐA.
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VẬN HÀNH ÊM
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Điều khiển
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Đơn giản là sử dụng hai cần điều khiển tay và một 

cần phụ hoặc với cần lái kiểu joystick tùy chọn.

Các công tắc ngược sáng trong như pha lê, thậm chí 

cả ở trong bóng tối.

Tầm nhìn trên xe nâng thật tuyệt vời, nhã nhặn với 

lưới chắn mái rộng nhìn trực diện và nắp capo độ 

nghiêng thấp. Ngoài ra, chúng tôi đặt nghiêng các 

thanh mái để đảm bảo tầm nhìn tối đa khi đặt ở độ cao.

Trên xe nâng 550-80 và 540-170 của chúng tôi, 

chúng tôi đã lắp đặt một cần lái cơ cấu trợ lực để kiểm 

soát nhanh và chính xác (tùy chọn 535-140/535-125).

ĐỐI VỚI MỘT MÁY ĐỂ CUNG CẤP 
HIỆU QUẢ TỐI ĐA, CẦN PHẢI DỄ 
NHÌN VÀ THOẢI MÁI KHI VẬN 
HÀNH. VỚI QUAN ĐIỂM ĐÓ, 
CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ DÒNG 
XE NÂNG ĐA NĂNG MỚI CUNG 
CẤP CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÔI 
TRƯỜNG TỐT NHẤT CÓ THỂ. VÌ 
VẬY HÃY CHỌN CHIẾC MÁY 
TỐT NHẤT CỦA BẠN VÀ NGƯỜI 
VẬN HÀNH CỦA BẠN.



AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO
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Để tiếp cận nhanh, dễ dàng và an toàn, Xe nâng JCB 

có một cách tiếp cận ba điểm và hai bậc cabin.

Một xe nâng JCB được trang bị đầy đủ gương bên 

và gương hậu để có thể nhìn xung quanh và tuân thủ 

an toàn.

Để an toàn hơn, một cảnh báo đi lùi được lắp đặt 

theo tiêu chuẩn trên tất cả Xe nâng.

Cabin xe nâng JCB theo tiêu chuẩn ROPS + FOPS.

Van một chiều ngăn ngừa xy lanh tự hạ nếu một 

ống thủy lực hỏng.

Một xe nâng JCB có tầm nhìn phía sau và bên phải 

tuyệt vời, dễ dàng quan sát nhờ cần trục thấp và mặt 

nghiêng nắp capo cùng chốt cần trục thấp.

MỘT CHIẾC XE NÂNG JCB CÓ THỂ TIẾT KIỆM NHIỀU HƠN LÀ CHỈ CÓ 
THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC - NÓ CÓ THỂ TỰ CỨU NÓ VÀ NGƯỜI VẬN 
HÀNH KHỎI NHỮNG TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM TIỀM TÀNG. 
CHÚNG TÔI CUNG CẤP XE NÂNG VỚI CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN 
NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ KHỎI CÁC TAI NẠN.



SỬA CHỮA ÍT HƠN, PHỤC VỤ NHIỀU HƠN
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Để kiểm tra nhanh, dễ dàng 3 phía của 
động cơ, Xe nâng có khoang sửa chữa 
to, rộng, được tiếp cận bằng một nắp 
capo hỗ trợ bằng khí.
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Động cơ Tier 2 được lắp đặt để đảm bảo vận hành 

đơn giản.

Toàn bộ công việc kiểm tra hàng ngày, bôi mỡ và 

các bộ phận có thể sửa chữa có thể được tiếp cận ở 

mặt đất.

Bạn có thể tiếp cận ắc quy của Xe nâng dễ dàng (và 

không có dụng cụ đặc biệt) thông qua một nắp có thể 

khóa mà được mở bằng chìa khóa khởi động.

Bình diesel cũng dễ tiếp cận, và có thể tiếp thêm từ 

mặt đất. Để bảo vệ khỏi nhiên liệu bẩn, có một thiết bị 

lọc sơ cấp không tách rời trong cổ phin lọc.

Một hệ thống dầu bôi trơn khô giúp bộ đệm ăn 

mòn của Xe nâng cực kỳ bền, với khoảng thời gi-an hoạt 

động là 500 giờ.

Các thiết bị lọc trên Xe nâng (dầu động cơ, dầu thủy 

lực và nhiên liệu) được đặt ở trung tâm để sửa chữa 

nhanh và dễ dàng. Thiết bị lọc khí có thể tiếp cận dễ 

dàng, và thiết kế bộ phận kép của xe giúp đơn giản hóa 

công tác vệ sinh. Thực tế là chúng tôi thiết kế chiếc Xe 

nâng của chúng tôi để sửa chữa nhanh và dễ dàng, đảm 

bảo chúng tôi có định mức sửa chữa tốt hạng nhất.

THÔNG THƯỜNG, BẠN MUỐN XE NÂNG CỦA BẠN DÀNH CÀNG 
NHIỀU THỜI GIAN TRONG CÔNG VIỆC CÀNG TỐT. ĐÓ LÀ TẠI SAO XE 
NÂNG JCB CÓ KHOẢNG THỜI GIAN PHỤC VỤ DÀI; VÀ KHI KHÔNG 
CẦN PHẢI BẢO DƯỠNG, BẠN SẼ THẤY MÁY CỦA CHÚNG TÔI VẬN 
HÀNH DỄ DÀNG VÀ NHANH.
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GÀU LẬTCÀNG NÂNG DỊCH CHUYỂN BÊN MÓC CẨU

GÀU ĐA NĂNG

MÁY QUÉT DỌN

SÀN THAO TÁC KẸP GẮP GỖ GÀU XÚC VẬT LIỆU NHẸ

PHỤ TÙNG & ỨNG DỤNG

Tăng tốc hoạt động bằng cách giảm thiểu việc định vị lại 

Càng nâng điều khiển  từ trong phạm vi cabin 

Đặc biệt hiệu quả cho việc đặt chính xác tải trọng Khoảng 

cách càng nâng được khóa bằng pit tông trượt bên

Thiết kế trọng lượng nhẹ vững chắc 

Lý tưởng cho các ứng dụng công trường xây dựng và 

nhà máy 

Càng nâng được lắp để phù hợp với một số máy Càng 

nâng lắp phía sau hoặc bên cạnh để tiện dụng hơn Cơ chế 

an toàn khóa càng nâng và gàu

Phương pháp thay thế an toàn để vận chuyển thủ công 

Trong chế độ đổ, tùy chọn thủ công có bốn điểm cài đặt 

cố định, tùy chọn thủy lực giúp kiểm soát nhanh 

Chế độ di chuyển có kẹp vững chức để an toàn hơn 

trong công trường 

Hai thiết bị có khả năng móc nhanh để thay đổi phụ 

Nắp capô một mảnh kiên cố để có độ bền tối đa Tầm 

nhìn hạng nhất 

Khung lắp nổi để tăng công suất máy quét dọn Thép kết 

hợp và chổi polypropylene 

Một bộ phận được lắp vào càng nâng

Được thiết kế bởi JCB cho hiệu suất và độ bền tối đa

Được khoan để lắp lưỡi xúc và răng 

Có thể sử dụng với khớp tháo lắp nhanh 

Sử dụng khả năng tuyệt vời của Xe nâng JCB

Sẵn có tại nhà máy để lắp cho 540-140 và 540-170 

Điều khiển từ xa vô tuyến hoàn toàn của các chức năng 

cần trục như là tiêu chuẩn 

Chiều cao làm việc tối đa của con người là 15.11 m đến 

18.12 m với tải trọng 300 kg 

Chiều rộng sàn lên tới 4 mét 

Xoay 180o tùy chọn cho khả năng linh hoạt tối đa

Lắp đặt tùy chọn tại nhà máy với khớp tháo lắp nhanh 

Q-hitch và khung nâng dễ quan sát 

Lý tưởng để vận chuyển vật liệu/palét nơi điều kiện mặt 

đất không đều.

Dòng gàu múc công suất lên tới 2.8m3. 

Được sử dụng cho vật liệu tỷ trọng thấp.

Lý tưởng cho các ứng dụng tái chế, vận chuyển Sỏi đá, 

Tái chế, Rác thải, Nông nghiệp, Cao su
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Cơ sở sản xuất 
Đại lý 
Trung tâm Phân phối Phụ tùng
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GIÁ TRỊ GIA TĂNG

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.



QUY CÁCH DÒNG XE NÂNG ĐA NĂNG JCB

KÍCH THƯỚC TĨNH
527-58 531-70 541-70 550-80 535-140 HiViz 540-170

A m 2.0 2.49 2.49 2.59 2.59 2.69

B m 2.04 2.23 2.23 2.42 2.35 2.44

C m 0.88 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

D m 1.6 1.81 1.81 1.98 1.90 1.90

E m 2.61 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

F m 3.73 4.38 4.38 4.42 4.74 5.08

G m 4.42 4.99 4.99 5.27 6.23 6.36

H m 0.3 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

J m 1.2 1.25 1.25 1.46 2.11 1.94

K m 0.61 0.99 0.99 1.06 1.37 1.67

m 2.57 3.55

m 3.15 3.7 3.7 3.7 3.75 4.10

độ 40.0 42.6 42.6 47.0 37.0 39

độ 40.0 37.5 37.5 33.0 12.5 8.8

kg 5900 7060 7850 101500 10880 12060

308/75x20 15.5x25 15.5x25 440/80R24 15.5x25 15.5x25
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QUY CÁCHDÒNG XE NÂNG ĐA NĂNG JCB

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

PHANH 

CAB 

TÙY CHỌN 

SỐ LẦN CHU TRÌNH THỦY LỰC
524-50 527-58 531-70 541-70 550-80 535-140 HiViz 540-170

s 7.7 4.7 7.2 8.8 7.4 13.5 22.7

s 5.7 3.4 5.4 6.5 5.9 11 23.4

s 5.5 4.9 6.8 6.8 8.3 15.6 18.3

s 4.9 2.8 5 5 5.9 14.4 16.7

s 2.1 2.2 3.5 3.5 2.8 1.7 4.2

s 3.0 2.8 2.9 2.9 3.0 2.0 4.6

527-58 531-70 541-70 550-80 535-140 HiViz 540-170

THỦY LỰC

524-50 260 82

527-58 260 140

531-70 241 82

541-70 260 82

550-80 260 140

535-140 260 110

540-170 260 90+72

HIỆU SUẤT NÂNG

ĐỘNG CƠ

527-58 531-70 541-70 550-80 535-140 HiViz 540-170

kg 2700 3170 4100 4999 3500 4000

kg 2700 2400 2500 2500 3000 2500

kg 1250 1250 1500 600 1250 600

m 5.8 7.0 7.0 8.1 13.78 16.7

m 0.33 0.48 2.94 2.05 0.93 2.05

m 3.0 3.7 3.7 4.47 9.6 12.5

m 3.0 3.7 3.7 4.47 9.6 10.5

m 4.54 6.3 6.3 7.45 13.3 16.2



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


