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Ultieme prestaties 
en productiviteit

De Telemaster TM310 Agri en TM310S Agri zijn

het product van 30 jaar baanbrekend werk aan

verreikers. Zij zijn de vervangers van de populaire

TM300 en de derde generatie van gelede wielladers

met telescopische giek.

De formule blijft hetzelfde. Een zeer wendbaar,

geleed en zwaar uitgevoerd chassis met

vierwielaandrijving, een centrale rijpositie voor

uitstekend zicht en meer dan genoeg vermogen

en hefcapaciteit. Maar nu is er nog veel meer –

meer vermogen, meer koppel, meer hefvermogen,

meer snelheid, meer hydraulische toevoer, meer

veelzijdigheid, meer comfort, meer nauwkeurige

controle - deze twee machines bieden nu nog

betere prestaties en productiviteit. 

Dus als u op zoek bent naar het bekende gevoel

van een centrale zitpositie, maar dan in combinatie

met: een hefhoogte van 5,2 m; superieure

betrouwbaarheid, duurzaamheid en wendbaarheid;

uitstekend klimvermogen; en de mogelijkheid de

meest veeleisende werkzaamheden uit te voeren,

zowel op grondniveau als op hoogte . . dan zijn

dit de machines voor u.

DE MEEST PRODUCTIE



EVE GELEDE VERREIKER OP DE MARKT



FAST FACTS
● De Variflo-hydraulica verbetert de

efficiëntie en verhoogt de maximale

toevoer op verzoek naar 140 liter/min

● Het proportionele hulpcircuit biedt

fijne controle over uitrustingsstukken,

zoals een mestvork 

● De toevoer kan worden aangepast en

ingesteld voor een soepele werking

van de uitrustingsstukken met continue

toevoer, zoals een veegborstel 

● De JCB Dieselmax-motoren en het

hoge koppel vergroten de productiviteit 

● De Powershift-transmissie met zes

versnellingen en Torque Lock biedt

meer efficiëntie onder het rijden 

Onze eerste prioriteit bij de ontwikkeling van deze twee

nieuwe Telemaster Agri-modellen was de aandacht voor

de hydraulica. Het nieuwe Variflo-systeem vervangt de

tandwielpomp met een enkele zuigerpomp en een

variabele output met olietoevoer op verzoek. Hierdoor

verbetert de efficiëntie van de machine en neemt de

maximale toevoer toe met 16% naar 140 liter/min.

Tel daarbij de proportionele regeling van hulpvoorzieningen

- voor een fijnere controle bij het bedienen van

uitrustingsstukken als mestvorken - en een gereviseerde

geometrie op het voorste uiteinde van de giek waardoor

het rollback-koppel van het uitrustingsstuk met meer dan

90% toeneemt en u ziet wat een enorm verschil dit

maakt in een machine die al zeer goed bedienbaar was.

Bestuurders vertelden ons ook dat ze graag meer

vermogen in de machine zouden zien: daarom hebben

we de machine voorzien van de JCB Dieselmax-

turbomotor met vier cilinders die alle records breekt, als

onderdeel van een volledig geïntegreerde JCB aandrijf lijn.

Deze elektronisch geregelde commonrail-eenheid staat

bekend om zijn zuinigheid, lage geluidsniveaus en

duurzaamheid. Bovendien voldoet hij aan Tier 3 en biedt

hij een hoger vermogen van 130 pk (97 kW) op de

TM310 en 145 pk (108 kW) op de TM310S. Deze nieuwe

modellen bieden zelfs, respectievelijk, bijna 7,5% en 20%

meer vermogen, en een koppel dat 22% en 27% hoger

ligt. Dit is een aanzienlijke toename in prestaties bij

inkuiling of het graven in compacte mest.

Regelbaar, manoeuvreerbaar vermogen en prestaties

De nieuwe Powershift-transmissie met zes versnellingen

en permanente vierwielaandrijving moeten ervoor

zorgen dat dit enorme beschikbare vermogen optimaal

wordt gebruikt. Het systeem heeft selecteerbare

bedrijfsstanden en een automatische schakelfunctie zodat

de veelzijdigheid van de TM310 en TM310S nog verder

toeneemt. Bovendien zorgt het JCB Torque Lock-

systeem voor directe aandrijving in de twee hoogste

versnellingen voor efficiënter gebruik van het vermogen

tijdens het rijden (bij een hogere snelheid van 40 km/u). 

Een grotere brandstoftank van 160 liter om langer te

kunnen werken tussen tankbeurten en een toename van

100 kg in hefvermogen zijn de andere

productiviteitverhogende verbeteringen; we weten zeker

dat de gebruikers dit kunnen waarderen. 







FAST FACTS
● Een ruime cabine met een lagere

geveerde stoel zorgen voor meer

hoofdruimte

● De nieuwe indeling van de bediening

en instrumenten zorgen voor een

moeiteloze bediening van de machine

● De centrale zitpositie en het dieper

glasgebied zorgen voor uitstekend

zicht rondom

● Het chassis en de giek garanderen

kwaliteit en een sterke constructie

● De inklapbare motorkap geeft handige

servicetoegang

Volledig comfort, goed zicht rondom en echte betrouwbaarheid

Totaal comfort voor u is belangrijk, omdat u soms de

zwaarste werkzaamheden in de zwaarste omgevingen

moet uitvoeren. U stapt via de nieuwe treden, die een

betere toegang bieden, in de TM310 en TM310S en u zult

merken dat de werkomgeving ook flink is aangepakt.

Een ruime cabine met een lagere volledig verstelbare en

geveerde stoel zorgen voor meer hoofdruimte en een

comfortabelere zitpositie. Het kantelbare telescopische

stuurwiel en de verstelbare rechterarmsteun met console

zijn er nog steeds, maar we hebben de indeling voor de

bedieningen en instrumenten vernieuwd, om de moeiteloze

bediening van deze modellen nog verder te verbeteren. 

Het ventilatiesysteem met hoge output zorgt de hele dag

voor een aangename temperatuur en houdt het raam

schoon, ongeacht het weer. Beide cabinedeuren scharnieren

tot 180° en kunnen binnen de breedte van de machine

worden vergrendeld om schade te voorkomen. Er is ook

een integraal airconditioningssysteem leverbaar.

Vanuit de centraal geplaatste stoel hebt u prima zicht op het

gebied rond de machine en op het uitrustingsstuk op de giek.

Een dieper glasgebied zorgt voor nog beter zicht rondom:

de eendelige voorruit geeft prima zicht naar voren over het

lage scharnierpunt van de giek en de smalle stijl tussen de

voorruit en het dak over de volledige breedte zorgt dat

eventuele dode hoeken op laadhoogte absoluut minimaal zijn.

En om uw investering te beschermen en ervoor te zorgen

dat u blijft werken en verdienen bieden de TM310 AGRI en

TM310S AGRI ultieme betrouwbaarheid. Dit is het resultaat

van een geavanceerd ontwerpproces, de hoogste kwaliteit

tijdens de productie en nauwgezette testprocedures. Kwaliteit

en kracht zijn in de constructie van de machine ingebouwd,

vooral in het chassis en de giek. De belangrijkste onderdelen

zijn door JCB gemaakt zodat wij u kunnen garanderen dat

ze hun werk ook echt doen. Bovendien beschermt een

lakafwerking met poedercoating de restwaarde van de machine

en zorgt de opklapbare motorkap voor handige servicetoegang.



CHASSIS

● Robuuste stalen structuur die op

uithoudingsvermogen is getest

● Scharnierpunt met centrale oscillatie

● Solide gegoten contragewicht achter

● Hoogwaardige lakafwerking met poedercoating

● Opties voor trekhaak

LADERARM

● Hefvermogen van 3100 kg (conus- en pen snelwissel)

● Hefhoogte van 5,2 meter

● Onderstel met conus en pen snelwissel of Q-fit

● Zelfnivellerende laderarm

● Optionele Smooth Ride-giekophanging

● Geometrie laderuiteinde Z-stang

TRANSMISSIE

● Transmissie met zes versnellingen, een snelheid 

van 40 km/u en Torque Lock

● 3 transmissiestanden – Power, Field, Eco

● Optionele sperdifferentiëlen voor en achter 

● Permanente vierwielaandrijving

WIELEN EN BANDEN

● Wielen met 5 bouten

● Er zijn verschillende opties in banden leverbaar

BUITENKANT TM



CABINE EN BEDIENING

● Ruime cabine

● Wijd openende deuren

● Uitstekend zicht rondom.

● Digitaal LCD-display in dashboard

● Bediening voor de rijrichting links en rechts, met

kickdown-functie

● Verstelbare, telescopische stuurkolom

● Proportionele servobediening via joystick

● Optionele airconditioning

SERVICE EN TOEGANG

● Wijd openende motorkap voor toegang bij service

en onderhoud

● Slangbreukventielen standaard

● Enkelvoudige koelelementen

● Cyclonaal luchtfiltersysteem

MOTOR/HYDRAULICA

● JCB Dieselmax-motor (Tier 3) met commonrail-

technologie in uitvoeringen met 130 pk (97 kW) 

en 145 pk (108 kW)

● Brandstoftank van 160 liter

● Variflo-hydraulica 140 liter/min 

● Joystick met proportionele bediening bij 

uit-/inschuiven en extra toevoer

● Constante toevoer naar extra hulpcircuit

310 & TM310S AGRI 



SERIE JCB TELEMASTER AGRI 

Type motor JCB Dieselmax, commonrail-technologie, elektronisch JCB Dieselmax, commonrail-technologie, elektronisch

Motorvermogen - bruto pk (kW) 130 pk (97 kW) 145 pk (108 kW)

Max. koppel bij omw/min Nm 529 Nm @ 1500 rpm 550 Nm @ 1500 rpm

Inhoud brandstoftank liter 160 160 

Hefvermogen op maximale hoogte kg 3100 3100

Hefvermogen op maximaal bereik kg 1650 1650

Maximale hefhoogte mm 5200 5200

Maximaal bereik voorwaarts mm 3000 3000

Maximale hydraulische druk bar 230 230

Maximale hydraulische toevoer liter/min 140 140

Rijsnelheid km/h 40 40

Powershift-transmissie met zes versnellingen ● ●
Verschillende opties voor trekhaak ○ ○
Airconditioning ○ ○
Smooth Ride System ○ ○
Sperdifferentiëlen ○ ○
Opties voor onderstel Conus en pen snelwissel of JCB Q-fit Conus en pen snelwissel of JCB Q-fit

● – Standaard    ○ – Optioneel

TM310 TM310S



SHOVEL
● Diverse uitvoeringen in laadbakken, graanbakken,...

leverbaar

● Voorrand met ronde stang op graanbak om schade
aan gewassen te voorkomen

● Romp met afgeronde achterkant voor gemakkelijk
uitstorten van materiaal

● Gelaste onderplaat voor langere levensduur shovel

● Leverbaar met verschillende beugelopties

MESTVORK MET BOVENKLAUW
● Leverbaar met hydraulisch bediende bovenklauw

● Leverbaar met standaard-, Kverneland- of Hardox-
tanden

● Standaard geleverd met slangen op de achterkant

● Zijtanden voor verbeterde materiaalretentie

● Leverbaar met verschillende beugelopties

PALLETVORKEN
● Klasse 2 en 3 leverbaar

● Optioneel bevestigingsframe en laadbeschermingen

GRIJPER MET TANDEN
● Gespecialiseerd uitrustingsstuk voor het maaien

van gras en inkuiling van maïs
● Kverneland-tanden standaard gemonteerd voor

extra kracht
● Zwaar uitgevoerd ontwerp voor verbeterde

duurzaamheid
● Leverbaar met verschillende beugelopties

BALENKLEM
● Leverbaar in enkel of dubbel balenformaat voor

verwerking van ronde balen met een diameter tot 1,8 m

● Kverneland-tanden standaard gemonteerd voor
extra kracht

● Uitvoering met dubbele vork kan worden gebruikt
voor grote, vierkante balen

● Antidraaitand standaard gemonteerd voor
verbeterde stabiliteit

● Leverbaar met verschillende beugelopties

BALENKLEM
● Ontwerp met dubbele roller voorkomt schade aan

de baalfolie

● De verwijderbare rollers gemonteerd op
Kverneland-tanden zorgen dat het uitrustingsstuk
als dubbele balenvork kan worden gebruikt

● De vrij draaiende rollers maken stapelen van balen
mogelijk, zonder kans op schade

● Leverbaar met verschillende beugelopties

PELIKAANBAK
● Combineert een shovel en bovengrijper voor een

multifunctioneel uitrustingsstuk

● Grote onderplaat biedt langdurige bescherming
voor de shovel

● Romp met afgeronde achterkant voor gemakkelijk
uitwerpen van materiaal

● Verwijderbare zijplaten voor verwerken van lastige
ladingen

● Leverbaar met verschillende beugelopties

BIETENBAK
● Gespecialiseerd uitrustingsstuk voor verwerking

van alle soorten wortelgewassen

● De uit elkaar geplaatste stangen zorgen dat
modder en klein materiaal door de bak valt

● Grote onderplaat biedt lange bescherming

● Voorrand met ronde stang om schade aan
gewassen te voorkomen

● Leverbaar 

Uitrustingsstukken van JCB



DE ONDERSTEUNING IN DE SECTOR

Wij staan altijd voor u klaar 
U vraagt meer dan ooit van uw machines: meer efficiëntie, meer

betrouwbaarheid, meer prestaties. Daarom is een superieure

productondersteuning van essentieel belang. 

Samen met ons omvangrijke

dealernetwerk zijn we bij JCB net zo

innovatief en vooruitstrevend in

klantenservice als in machineontwikkeling.

Onze productondersteuning en dienst na

verkoop hebben slechts één doel:

ervoor zorgen dat u zich geen zorgen

hoeft te maken. 

We bieden zorg en kwaliteit van een uitzonderlijk hoog niveau. 

Alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door de beste, 

in de fabriek getrainde monteurs van JCB. We gebruiken het internet

om belangrijke informatie tussen servicepersoneel ter plekke en onze

ondersteuningstechnici uit te wisselen. Zo hebben onze professionals

altijd gespecialiseerde informatie bij de hand, zodat ze u sneller weer 

aan het werk krijgen. 

Bescherm uw machine en uw geld  
Iedereen heeft zijn eigen wensen en voorkeuren Daarom hebben we

verschillende serviceopties, die allemaal zijn bedoeld om in onverwachte

situaties hulp te bieden en dure stilstandtijd te minimaliseren. Dat kan

gaan om extra dekking bij defecten, een totaalcontract voor onderhoud

of alleen onderhoud; wij hebben altijd een serviceoptie die bij u past. 

Financiering, afgestemd op uw wensen  
De „cash-flow“ komt steeds meer onder druk te staan en daarom 

zijn de financieringsopties van JCB essentieel. JCB Finance kan

belastingefficiënte en rendabele financieringsopties voorzien, die speciaal

op uw wensen zijn afgestemd. 

Vertrouw op het origineel 
De onderdelen van JCB staan wereldwijd bekend om hun prestaties,

betrouwbaarheid en veiligheid. Wij leveren alleen originele

vervangingsonderdelen, zodat de indrukwekkende restwaarde die u van

uw machine mag verwachten in de toekomst veilig wordt gesteld. 

Naast grote voorraden onderdelen die speciaal voor uw machine zijn

ontwikkeld beschikt uw JCB dealer ook over een uitgebreide reeks

andere JCB producten: filters, smeermiddelen, vet, slijtageonderdelen,

banden, rubberen rupsen en serviceonderdelen, die allemaal zijn

vervaardigd volgens dezelfde nauwgezette normen. Uw dealer kan

meestal meteen in uw wensen voorzien, maar als dit niet het geval is,

bestelt uw dealer de onderdelen via de directe computerverbinding

tussen uw dealer en JCB Service. Uw bestelling wordt verwerkt in het

enorme magazijn van ons World Parts Centre. Meestal wordt de

bestelling nog dezelfde dag naar u of uw dealer verstuurd. 

We gaan altijd voor 100% tevredenheid, of het nu gaat 

om ondersteuning, onderdelen of financiering. Dat is 

allemaal onderdeel van onze belofte dat u als klant, altijd 

op de eerste plaats komt.
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