
JCB FARM MASTER AGRI WIELLADERS



11 modellen voor alle
landbouwtoepassingen

De JCB Farm Master Agri wielladers zijn de enige

machines met het vermogen, de specificaties en de

functionaliteit voor optimale prestaties en capaciteit 

in de meest veeleisende landbouwtoepassingen. 

De nieuwe, uitgebreide serie bestaat uit drie groepen

machines. Ten eerste hebben we de 403 en 406 Agri;

compacte machines die snel en behendig over het er f

rijden en daarnaast gemakkelijk in en uit gebouwen op

de boerderij kunnen rijden; ongelooflijke veelzijdigheid

voor algemene laadwerkzaamheden. 

En dan is er de serie ‘S’ Agri – vier modellen die de

oorspronkelijke basis van de serie Farm Masters vormen.

Deze machines zijn speciaal ontworpen voor het laden

op hellingen of op een zachte, modderige ondergrond

en het aanrijden van kuilen. Ze zijn nu uitgerust met

krachtigere Tier III-motoren voor uitstekende prestaties,

een hoger koppel en meer efficiëntie. 

En ten slotte hebben we vijf nieuwe modellen

geïntroduceerd: de 411 Agri, de 416 Agri, de 426 Agri

en twee nieuwe zwaargewichten, de 436 Agri en 456

Agri. In tegenstelling tot de ‘S’ Agri-modellen, die zijn

voorzien van motoren met een hoger vermogen en

transmissie met zes versnellingen, hebben deze Agri-

modellen een transmissie met vier versnellingen en zijn

ze bedoeld voor het verplaatsen van grote hoeveelheden

materiaal in commerciële graan- en meststoffensilo’s.
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DE FEITEN
● Dankzij de goede verhouding van

motorvermogen en gewicht worden
inkuilwerkzaamheden snel en goed
uitgevoerd

● De Tier III-motoren met turbo bieden
een superieur vermogen en koppel
gecombineerd met lage geluidsniveaus
en brandstofverbruik

● De regelbare transmissie met
koppelomvormer biedt een uitstekend
duwvermogen bij lage snelheid

● De automatische Powershift-transmissie
met zes versnellingen biedt optimale
flexibiliteit tijdens de werkzaamheden

● De hydraulische systemen zijn
ontworpen voor snelle reactie- en
cyclustijden

Farm Master 412S, 414S, 416S en 434S Agri

ook moeiteloos de verplaatsingen van de ene naar de

andere opdracht gebeuren. 

De 412S en 414S zijn verder voorzien van

tandwielpompen met hoge capaciteit voor een directe

reactie en vermogen op verzoek. De twee grotere

machines – de 416S en 434S – hebben variabele

plunjerpompen voor een hogere totale efficiëntie,

vooral tijdens het laden. Beide systemen zorgen ervoor

dat de hydraulische toevoer met prioriteit naar de

stuur- en remsystemen gaat voor een veilige, soepele

werking onder alle omstandigheden. 

Het resultaat? Vier machines die specifiek zijn gebouwd

voor de hoge vereisten die het werk in de landbouw

aan vermogen stelt. Het zijn machines die geen enkele

moeite hebben met hellingen of een zachte of

modderige ondergrond en het leven van de bestuurder

een stuk gemakkelijker maken.

Productiviteit draait om vermogen. Een motor met een

hoog vermogen gecombineerd met een uitstekend

specifiek gewicht en een uitstekende wendbaarheid

zorgen er voor dat de Farm Master ‘S’-modellen zeer

effectief zijn bij inkuilwerkzaamheden. 

De 412S heeft een JCB Dieselmax-motor met vier

cilinders, een vermogen van 130 pk (97 kW) en een

elektronisch gestuurde brandstofinspuiting met

common rail. De 414S en 416S hebben allebei een

zescilindermotor van 160 pk (119 kW), terwijl de 434S

een vermogen van 230 pk (171 kW) heeft. Bovendien

zijn alle motoren van de ‘S’-serie elektronisch gestuurd

en voldoen ze aan de Tier III-voorschriften, met lagere

emissies, lagere geluidsniveaus en een betere efficiëntie. 

Het motorvermogen en de koppeleigenschappen zijn

zodanig afgesteld dat ze bestand zijn tegen continu

variërende belastingen. Dit betekent dat het koppel in

het volledige toerentalbereik hoog blijft, ideaal voor 

het verplaatsen van mest en inkuilwerkzaamheden. 

We hebben het koppelniveau bij alle toerentallen

verhoogd zodat de machine soepeler werkt en beter

manoeuvreert. 

Deze machines zijn voorzien van een automatische

Smoothshift-transmissie met zes versnellingen vooruit

en drie versnellingen achteruit, voor een optimale

productiviteit en flexibiliteit. Met deze machines kunnen





DE FEITEN
● De compacte afmetingen zorgen dat

de 403 toegang heeft tot kleinere
gebouwen en andere locaties

● De hydrostatische transmissie zorgt dat
de machine door iedereen gemakkelijk
te bedienen is

● Een soepele motor van 27 kW (36 pk) 

● De individuele wielmotoren zorgen
voor een uitstekende bodemvrijheid 
en bovendien is de kwetsbare 
cardanas overbodig

● De onderhoudsarme 403 is een 
prima investering, dankzij zijn
betrouwbaarheid en duurzaamheid 

Farm Master 403 Agri

De JCB 403 is onze eerste machine in de sector

compacte wielladers onder 50 pk. En zoals u kunt

verwachten van een JCB machine, hebben we de lat

hoog gelegd. 

Deze compacte, wendbare en zeer praktische kleine

machine heeft een soepele motor voor snelle prestaties,

met een topsnelheid van 15 km/u. De shovel heeft een

inhoud van 0,3 m³ en de storthoogte van 2.180 mm

zorgt dat ladingen snel worden verplaatst. Bovendien

kan de 403 zonder problemen in en uit kleine

gebouwen rijden. 

Het is, kortom, echt een onmisbare machine. Eén van

de belangrijkste eigenschappen die klanten belangrijk

vinden in een machine met deze afmetingen is

gebruiksgemak. Dankzij de hydrostatische aandrijving

krijgt iedereen de 403 binnen de kortste keren onder

controle. Met de individuele hydraulische motoren op

elk wiel zijn er geen cardanassen nodig, zodat de 403 

u een uitstekende bodemvrijheid geeft, met daarnaast

bescherming bij het oppakken van bindtouw of stro.

Bovendien is de 403 betrouwbaar, duurzaam (door -

verkopen is geen enkel probleem, als u tenminste

afscheid van deze machine kunt nemen), zuinig en

onderhoudsarm. 

Eigenlijk is deze ongelooflijke all-rounder geschikt voor

talloze toepassingen in verschillende omstandigheden.

Het is een machine die het werk snel, efficiënt en zuinig

gedaan krijgt. 

En vooral dat de machine onder de rand van

kippenstallen en zelfs in de kleinste veestallen en

gebouwen op de boerderij kan komen, is van

onschatbare waarde voor landbouwers. Voeg daaraan

toe een grote keuze in uitrustingsstukken – zoals shovels,

pallets, vorken of mestvork of klauw – en u hebt een

zeer veelzijdige machine waar u op kunt rekenen.





DE FEITEN
● De scharniersturing en krappe

draaicirkel van 4,16 m zorgen voor 
een uitstekende wendbaarheid

● Dankzij zijn compacte afmetingen kan
deze machine op kleine erven en in
kleine gebouwen goed uit de voeten

● De viercilindermotor van 59 pk biedt
meer dan genoeg vermogen voor
laden en lossen

● Met de op de joystick gemonteerd
schakelaar voor vooruit/achteruit kunt
u snel van richting wisselen

● De eendelige motorkap maakt
onderhoud en servicetoegang
eenvoudig

Farm Master 406 Agri

De JCB 406 Agri is specifiek ontworpen voor

toepassingen in de landbouwindustrie. De machine

heeft meer dan voldoende vermogen en koppel,

gecombineerd met een hoge wendbaarheid en 

kleinere afmetingen voor gebruik op kleine erven. 

De cabine heeft een eenvoudige toegang en biedt

superieur zicht rondom. De korte afstand tussen de

achterkant van de cabine en de achterkant van de

machine zelf zorgt dat de kans op schade aan de

machine minimaal is. Binnen in de cabine ligt het

comfortniveau bijzonder hoog voor een machine 

met deze afmetingen en de indeling

van de instrumenten is

ergonomisch en intuïtief. 

Een viercilindermotor van 59 pk 

(44 kW) genereert voldoende

vermogen voor algemene laad- en

loswerkzaamheden. Maar deze machine scoort pas

echt hoog op wendbaarheid. Dankzij de scharniersturing

en een draaicirkel van slechts 4,16 m (over de shovel) 

is de JCB 406 extreem behendig op het er f en in

gebouwen, waardoor hij zelfs op de krapste plekken

kan komen. 

De hydrostatische transmissie heeft hoge en lage

toerentalbereiken, terwijl de vooruit/achteruit wordt

geselecteerd via een schakelaar boven op de joystick

zodat van rijrichting veranderen heel eenvoudig gaat.

De bediening voor de lader en uitrustingsstukken is net

zo eenvoudig in gebruik, terwijl een snelwisselsysteem

zorgt dat u snel kunt wisselen tussen palletvorken,

shovel, grijper en allerlei andere uitrustingsstukken. 

Voeg daaraan toe de eendelige motorkap voor

eenvoudige toegang vanaf de grond voor het dagelijks

onderhoud en service, en u hebt een kleine machine

waar u dag in dag uit op kunt bouwen.



Aan de serie Farm Master Agri zijn vijf nieuwe wielladers

toegevoegd, allemaal speciaal voor de landbouwindustrie

met een indrukwekkende verwerkingscapaciteit voor

bulkmateriaal. 

De JCB 411 Agri en 416 Agri zijn voorzien van JCB

Dieselmax-motoren, met vermogens van respectievelijk

100 pk (74,2 kW) en 130 pk (97 kW). Beide machines

hebben een transmissie met vier versnellingen en 

een koppelomvormer en bovendien hebben ze

vierwielaandrijving zodat ze ideaal zijn voor algemene

laadwerkzaamheden. 

De 411 Agri heeft dubbele tandwielpompen en een

hefvermogen van 2,86 ton tot een hoogte van 

3,25 m, terwijl de 416 Agri is voorzien van een

variabele zuigerpomp, met een hefvermogen van 

3,68 ton tot 3,4 m. 

De drie nieuwste zwaargewichten onder de laders zijn

de 426 Agri, 436 Agri en 456 Agri. Deze machines

zijn ontworpen voor het verplaatsen

van grote hoeveelheden materiaal in

commerciële graan- en mestsilo’s en

daarom worden ze standaard

geleverd met industriële banden.

Alle modellen zijn uitgerust met zuinige Cummins-

motoren met zes cilinders en vermogens van

respectievelijk 160 pk (119 kW), 178 pk (133 kW) 

en 215 pk (160 kW). 

De hydraulica met dubbele variabele zuigerpomp 

zorgt voor voldoende toevoer op verzoek en korte

cyclustijden. Deze zeer productieve machines hebben

vermogens van 5,0 ton tot 3,72 m (426 Agri), 5,0 ton

tot 3,83 m (436 Agri) en 7,81 ton tot 4,02 m (456 Agri). 

Dus naast de compacte 403 of 406 Agri en de vier Agri

S-modellen met een hoog specifiek gewicht voor het

beklimmen van de silokuil en voor gebruik op zachte en

glibberige ondergronden, kunt u nu ook kiezen voor één

van de vijf krachtige laders voor het verplaatsen van

bulkmateriaal. Dankzij deze machines is er voor elke

landbouwtoepassing een Farm Master Agri.

DE FEITEN
● Vijf nieuwe wielladers specifiek

ontworpen voor het laden en lossen
van bulkmateriaal 

● Motoren van 100 pk (74,2 kW) tot 
215 pk (160 kW)

● Krachtige hydraulica voor korte
cyclustijden

● Hefvermogens van 2,86 tot 7,81 ton

● Hefhoogten van 3,25 tot 4,02 m

Farm Master 411, 416, 426, 436 en 456 Agri



DE FEITEN
● Dankzij de lage cabine komt deze

machine met gemak in gebouwen

● Een geavanceerde bestuurdersomgeving
voor continu werken zonder
vermoeidheid

● De ergonomische indeling van de
bedieningen vergroot het
bedieningsgemak

● Via het EMS kan de bestuurder in een
oogopslag zien hoe de machine
presteert

● De zware constructie zorgt voor een
superieure duurzaamheid en een hoge
restwaarde

Farm Master: comfort, controle en betrouwbaarheid op de lange termijn

terwijl u met de kick-out van de lader en bak een

geselecteerde laadhoogte en terugkeer naar graafstand

kunt programmeren, zodat de armen op volle snelheid

omhoog en omlaag kunnen worden gezet. 

De bestuurder heeft nog meer controle over deze

geavanceerde machines dankzij het JCB Electronic

Management System (niet bij 403 of 406 Agri), die het

heel eenvoudig maakt om de machinefuncties op een

LCD-display te controleren. 

De JCB Farm Master Agri biedt u dus alle comfort en

controle die u nodig hebt, met daarnaast superieur zicht

rondom. Maar deze machines zijn ook ontworpen als

uitstekende investering op de lange termijn: de zware

constructie biedt een uitstekende duurzaamheid; alle

hydraulische hefcilinders zijn door JCB zelf geproduceerd

naar onze eigen hoge vereisten; de pennen van de

laderarm zijn speciaal behandeld tegen slijtage (met

smering door de pen voor een effectieve

smering en de pennen zijn bovendien

afgedicht om te voorkomen dat er vuil

in de lageroppervlakken

komt); de smeerintervallen

van 100 uur zorgen voor

een minimale stilstandtijd

door onderhoud.

Alle Farm Master-machines zijn ontworpen voor

maximaal comfort en bedieningsgemak, zodat het

volledige potentieel van de bestuurder tijdens intense,

continue werkperioden wordt benut. 

Deze machines zijn voorzien van lage cabines, specifiek

voor landbouwtoepassingen, zodat ze in gebouwen

kunnen worden gebruikt. De geavanceerde bestuurder -

somgeving met toonaangevende geluidsniveaus is

voorzien van een volledig verstelbare en geveerde stoel,

verstelbare stuurkolom, ruitenwisser op de voorruit

met twee standen en intervalstand, achterruitver -

warming, verwarming/ontwaseming met drie standen

en geïntegreerde airconditioning, en nog veel meer. 

Grote treden, handgrepen, een brede deur en meer

dan voldoende ruimte in de cabine betekenen dat de

bestuurder ongehinderd in en uit kan stappen.

Bovendien is de indeling van de bedieningen specifiek

ontworpen voor gebruiksgemak, met alle schakelaars

en displays rechts in de cabine of in de daklijst geplaatst,

zodat het zicht op het uitrustingsstuk en de lading

optimaal is. 

Een servobediende joystick met

enkele hendel zorgt voor

nauwkeurige controle over 

de belangrijkste 

hydraulische functies, 





SERVICE EN TOEGANG

● Een aan de zijkant openende motorkap voor

toegang bij service en onderhoud

● Geen cardanassen die gevoelig zijn voor touw 

en stro

MOTOR/HYDRAULICA

● Motor van 37 pk (27 kW) 

● Brandstoftank van 45 liter

● Hydraulica 42 l/min 

TRANSMISSIE

● Hydrostatische aandrijving

● Vierwielaandrijving

● Rijsnelheid van 15 km/u

● Individuele aandrijfmotoren voor de wielen – 

geen cardanassen

WIELEN EN BANDEN

● Banden: Ag 10.0/75-15.3 

EEN RONDJE ROND 



BEDIENING

● Laderbediening via joystick 

● Verstelbare stuurkolom

● Regeling vooruit/achteruit boven op joystick

CHASSIS

● Robuuste stalen structuur die op

uithoudingsvermogen is getest

● Hoogwaardige lakafwerking met poedercoating

● Inklapbaar ROPS-frame

● Smalle machinebreedte – 1015 mm

LADERARM

● Rechte kiplast van 1.200 kg

● Twee opties voor laderarm 

● Mechanisch snelwisselsysteem

● Extra hydraulische functie 

DE 403 FARM MASTER 



LADERARM

● Rechte hefcapaciteit van 8.300 kg 

● Hefhoogte van 3,6 meter

● Industriële Q-fit onderwagen

● Optionele zelfnivellerende laderarm

● Optionele geveerde arm

● Ladergeometrie met vier hefcilinders

● Optioneel automatisch smeersysteem

WIELEN EN BANDEN

● Wielen met 19 bouten

● Standaard Michelin MEGAXBIB 620-banden

● Optioneel MEGAXBIB 750-banden

CHASSIS

● Robuuste stalen structuur die op

uithoudingsvermogen is getest

● Schommelende achteras

● Solide gegoten contragewicht op de 

achterkant (920 kg)

● Hoogwaardige lakafwerking met poedercoating

● Nieuwe vormgeving

TRANSMISSIE

● Powershift-transmissie met zes versnellingen, 

40 km/u

● Standaard zwaar uitgevoerde sperdifferentiëlen

voor en achter

● Vierwielaandrijving

EEN RONDJE ROND 



CABINE EN BEDIENING

● Grote, ruime cabine

● Airconditioning (standaardspecificatie voor UK)

● Luchtgeveerde stoel (standaardspecificatie voor UK)

● Wijd openende deur

● Uitstekend zicht rondom

● Digitaal LCD-display in dashboard

● Shuttlehendel links met kickdown-functie (alleen 

S-modellen)

● Verstelbare stuurkolom

● Proportionele servobediening via joystick met

kickdown en transmissiestortschakelaar

● Optionele achteruitrijcamera

SERVICE EN TOEGANG

● Wijd openende motorkappen aan de zijkant voor

toegang bij service en onderhoud

● Optionele Slangbreukventielen

● Koelpakket met naast elkaar gemonteerde

elementen 

MOTOR/HYDRAULICA

● Cummins Tier III-motor met common rail en een

vermogen van 230 pk (171 kW)

● Brandstoftank van 230 liter

● Variabele hydraulica met zuigerpomp en capaciteit

van 264 l/min

● Optionele hydraulische omkeerbare ventilator

DE 434S FARM MASTER 



WIELLADERS UIT DE SERIE FARM MASTER AGRI 

Type motor 4 cilinders 6 cilinders 6 cilinders 6 cilinders 3 cilinders

Aanzuiging motor Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Zonder drukvulling

Motorinhoud liter 4.4 6.7 6.7 6.7 1.72

Brutovermogen pk (kW) 130 (97) 160 (119) 160 (119) 230 (171) 36 (27)

Max. koppel Nm @ Engine rpm 532 @ 1300 540 @ 1400 540 @ 1400 949 @ 1600 104 @ 2000

Standaardinhoud brandstoftank liter 125 140 140 230 45

Kiplast recht kg 4296 5247 6651 8983 1290

Kiplast volledig gedraaid kg 3644 4441 5680 7650 700

Nuttige lading* kg 2665 2847 3320 5000 –

Max. hefhoogte mm 3429 3471 3403 3612 2670

Hydraulische pomp Dubbele tandwielpompen Dubbele tandwielpompen Variabele pomp Dubbele variabele pompen Tandwielpomp

Max. hydraulische toevoer l/min 131 154 220 264 42

Sperdifferentiëlen Voor en achter Voor en achter Voor en achter Voor en achter –

Bedrijfsgewicht kg 7637 8901 9318 13120 1990

*Inclusief vorkenbord en vorken op zwaartepuntsafstand van 500 mm. Op basis van 80% van maximale kipbelasting en volledig gedraaid zoals bepaald door ISO 8313. Handmatige vorkafstand in stappen van 50 mm. Vorkdoorsnede 100 mm x 50 mm.

412S AGRI 414S AGRI 416S AGRI 434S AGRI 403 AGRI



4 cilinders 4 cilinders 4 cilinders 6 cilinders 6 cilinders 6 cilinders

Zonder drukvulling Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler Turbo met tussenkoeler

3.1 4.4 4.4 6.7 6.7 8.3 

59 (44) 100 (74) 130 (97) 160 (119) 178 (133) 215 (160)

190 @ 1700 425 @ 1400 532 @ 1400 540 @ 1400 800 @ 1400 915 @ 1400

80 125 140 230 230 320 

4118 5889 7472 8983 10828 13746

3168 5047 6299 7650 9009 11795

2580 2868 3682 5000 5000 7808

3012 3254 3404 3612 3755 4028

Tandwielpomp Dubbele tandwielpompen Variabele pomp Dubbele variabele pompen Dubbele variabele pompen Dubbele variabele pompen

60 123 220 264 264 326

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

4934 8453 9445 12700 14503 20371

411 AGRI406 AGRI 416 AGRI 426 AGRI 436 AGRI 456 AGRI



KEUZEGIDS VOOR DE WIELLADERS FARM MASTER AGRI 

Materiaal Afmeting Model Uitrustingsstuk

< 400hp 412S 8ft – 10ft Fork

Silo/gras 400 – 600hp 414S 10ft – 12 ft Fork

> 600hp 434S 12ft – 16ft Fork

*Overlaadhoogte *Storthoogte
Kleinste 

Nuttige lading Compost Suikerbieten Gerst Tarwe 
Aarde 

Nitraatmeststof
Materiaal Overlaadhoogte Model

mm mm
standaardbak

kg 400kg/m³ 530kg/m³ 600kg/m³ 730kg/m³
(droog los)

m³ 1150kg/m³
1250kg/m³

403 Agri 2670 2180 – – – – – – – –

406 Agri 3131 2489 0.8 1650 4 3 2.5 2 1.25 1.25

411 Agri 3259 2490 1.2 2523 6.25 4.78 4 3.25 2 2

411 HL 3393 2658 1.2 2389 5.75 4.5 3.75 3.25 2 1.75

412S Agri 3429 2700 1.0 1984 4 3 2.75 2..25 1.25 1.25

416 Agri 3404 2588 1.4 2563 6 4.5 4 3.5 2.2 2

414S Agri 3471 2789 1.4 2197 5.4 4 3.5 3 1.8 1.6

416S Agri 3386 2588 1.4 2720 6.5 5 4.25 3.5 2.25 2

426 Agri 3610 2831 1.8 3825 9.5 7 6.25 5 3.25 3

434S Agri 3610 2831 1.8 3825 9.5 7 6.25 5 3.25 3

403HL 2918 2428 – – – – – – – –

426HL 4040 3261 1.8 3194 7.75 6 5.25 4.25 2.75 2.5

434S HL 4040 3261 1.8 3194 7.75 6 5.25 4.25 2.75 2.5

436 HL 4409 3479 2.3 3423 8.5 6.25 5.5 4.5 2.75 2.5

416 SHL 4257 3436 1.4 1759 4.25 3.25 2.75 2.25 1.5 1.25

416S SHL 4256 3402 1.4 1866 4.5 3.25 3 2.5 1.5 1.25

436 Agri 3755 2825 2.3 4504 11.25 8.25 7.5 6 3.75 3.5

436S HL 4976 4042 2.3 2788 6.75 5.25 4.5 3.75 2.25 2

456 Agri 4028 2949 3.1 5897 14 11 9.75 8 5 4.5

456 SHL 4994 3979 3.1 3804 9.5 7 6.25 5 3.25 3

Typische gemiddelde overlaadhoogte

Type aanhanger
Overlaadhoogte

mm

Graanbulker 3650

Afvaluitwerpaanhanger 4600

Agri stortaanhanger 2750

Agri graanaanhanger 2750

Agri silovoeraanhanger 3500

Mestverspreider 3000

Bulkmateriaal
(graan/voer/mest)

Standaard 
< 3650 mm 

Bulkmateriaal
(graan/voer/mest)

Hi-Lift & 
Super Hi-Lift 
> 3.650 mm 

Bij het gebruik van uitrustingsstukken met snelwissel in plaats van directe montage neemt de storthoogte toe met 34 mm op de 411 – 416, 85 mm op de 426 – 436 en 106 mm op de 456 en kan de nuttige belasting afnemen met gemiddeld 150 kg. Bij gebruik van een hoogkiepbak (1,5 m³) kan de storthoogte toenemen met
gemiddeld 1.250 mm, maar kan de nuttige belasting afnemen met gemiddeld 30%. *De vermelde overlaad- en storthoogten zijn van toepassing op de kleinste standaardbak. Een grotere bak zorgt voor een lagere overlaad- en storthoogte. N.B.: deze cijfers moeten alleen als richtlijn worden gezien; het zijn schattingen.



VORKEN EN FRAMES

● Hiermee kan de machine worden gebruikt voor laden en stapelen

● Optioneel zijn verschillende vorklengten verkrijgbaar om de kans op

schade aan pallets tijdens het stapelen te verkleinen

● Geleverd met certificaat (heffen afhankelijk van machinecapaciteit)

SHOVEL

● Standaard en graan-/aardappeluitvoeringen leverbaar

● Romp met afgeronde achterkant voor gemakkelijk uitwerpen van materiaal

● Gelaste onderplaat ter bescherming van bakromp

● Optioneel tanden leverbaar op standaard-uitvoering

HOOIVORK MET HOGE CAPACITEIT

● Hooivork met hoge capaciteit voor het verplaatsen van grote

hoeveelheid hooi naar de silokuil

● Wordt geleverd met twee zijverlengstukken van 300 mm voor 

extra capaciteit

● Tanden met een lengte van 1.370 mm voor meer capaciteit

INKLAPBARE HOOIVORK

● Hooivork met hoge capaciteit voor maximale productiviteit

● Opklapbare vleugels verminderen de breedte tot 3,1 m voor transport

● Hardox-tanden voor extra duurzaamheid

GIERVORK EN GRIJPER

● Keuze tussen KV- of Hardox-tanden voor alle toepassingen

● Slangen standaard gemonteerd – volledig gebruiksklaar

● Slijtageplaten op vorkbasis voor een langere levensduur

● Zijtanden minimaliseren materiaalverlies

GRAANDUWBORD

● Kokervormige constructie voor extra duurzaamheid

● Wordt gebruikt bij het stapelen van graan

● 3,3 m lang

Uitrustingsstukken van JCB

N.B.: niet alle bovengenoemde uitrustingsstukken zijn geschikt voor alle Farm Master-machines. Raadpleeg hiervoor uw plaatselijke dealer.



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.

JCB Belgium NV, Betekomsesteenweg 124, IZ Aarschot C389. Tel.: 016-551155. Fax: 016-569053. Internet: www.jcb.com
JCB NV, Zandweistraat 16, 4181 CG Waardenburg. Tel.: 0418-654654. Fax: 0418-652975. Internet: www.jcb.com
©2008 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrieval system of in welke vorm of op welke wijze ook worden verzonden, zowel elektronisch, mechanisch,

via kopieën of anders, zonder toestemming vooraf van JCB Service. JCB behoudt zich het recht voor specificaties zonder berichtgeving vooraf te wijzigen. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires
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