
WIELLADER | 435S
Bedrijfsgewicht: 14.366 kg   Bruto motorvermogen: 172 kW (230 pk)   Kiplast volledig gedraaid: 8283 kg   Standaard shovelcapaciteit: 2,4 m³
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Ontworpen voor harde werkers.
1  Een eindige-elementanalyse en uitgebreide 
duurzaamheids- en proefbanktesten staan garant voor een 
superieure structurele sterkte en duurzaamheid. Testen in 
een koelcel garanderen startprestaties tot -20˚C.

2  Het nieuwe chassis aan de voorzijde is duurzamer 
dan ooit; de machine is versterkt met extra ribben en 
geleidearmen voor een maximale gebruiksduur.

Precisiemachinebewerking zorgt voor hoge toleranties 
en een nauwkeurige plaatsing van pennen en bussen. 1

2

2 

WE WETEN DAT EEN 
WIELLADER HEEL 
BELANGRIJK IS VOOR 
WERKZAAMHEDEN OP HET 
BOERENBEDRIJF. DAAROM IS 
DE JCB 435S OOK GEBOUWD 
MET HET OOG OP KWALITEIT 
EN BETROUWBAARHEID. 
DE PROCEDURES DIE WIJ 
HEBBEN GEVOLGD BIJ HET 
ONTWERPEN EN FABRICEREN 
VAN DE MACHINES 
GARANDEREN OPTIMALE EN 
DUURZAME PRESTATIES, UUR 
NA UUR, DAG NA DAG.

EEN KWALITEITSPROCES.

435S WIELLADER

Wij maken gebruik van uiterst moderne 
productieprocessen, productie met behulp 
van robots, precieze verftechnologie en 
innovatieve assemblagetechnieken om de 
allerhoogste kwaliteitsniveaus te realiseren.
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3435S WIELLADER
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Bescherming achterzijde.
3  Een massief gegoten contragewicht achter beschermt 
de achterzijde van de machine, inclusief de achterlichten 
en koeleenheid, tegen beschadiging.

Voor extra bescherming zijn er botsingsbestendige 
bumperranden en strips gemonteerd.

Optimaal knikpunt.
4  De leidingen zijn door het knikpunt geleid en 
vastgezet met klemmen, waardoor ze nooit afgekneld 
kunnen raken.

5  Het knikpunt is door zijn ontwerp bestand tegen 
verticale en horizontale belastingen. Het is uitgerust met 
een zwaar uitgevoerde centrale pen met overmaatse bus, 
en dubbele kegellagers op de verbindingen van de koker 
aan de bovenzijde.

Deze machines zijn voorzien van integrale stalen 
vloeistoftanks voor ultieme lekbescherming: dit is 
een veel betere oplossing dan de plastic tanks waar 
sommige concurrenten de voorkeur aan geven.

4

EEN KWALITEITSPROCES

3
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PRODUCTIEVE PRESTATIES.

Prestaties van de aandrijflijn.
1  De Cummins QSB-motor van 6,7 liter haalt een 
maximale vermogen (172 kW) en een maximum 
koppel (945 Nm) bij een laag toerental voor een 
uitstekende respons.

Dankzij een turbo met variabele geometrie die 
een hoger vermogen levert bij een lager toerental, 
profiteert de machine van snellere cyclustijden en 
een hogere trekkracht.

Productiviteit bij het laden.
2  Met behulp van het optionele JCB snelwisselsysteem 
kunnen uitrustingsstukken snel en efficiënt worden 
verwisseld. Het snelwisselsysteem is bovendien 
ontworpen met het oog op compatibiliteit met tal 
van afzonderlijk verkrijgbare uitrustingsstukken.

3  Door de twee krachtige zuigerpompen met 
variabel volume kan maar liefst 264 l/min worden 
geleverd. Dit garandeert snelle cycli en uitstekende 
multifunctionele capaciteiten.

4
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DE 435S BIEDT ONGEKENDE PRODUCTIVITEIT. DE MACHINE 
BESCHIKT OVER EEN VERBAZINGWEKKEND VERMOGEN VAN 
230 PK EN WEEGT MINDER DAN 14 TON. DE VERHOUDING 
TUSSEN KRACHT EN GEWICHT IS DAARDOOR MAAR LIEFST 
16,8 PK/TON EN DAT MAAKT DE MACHINE UITERMATE 
GESCHIKT VOOR DUWEN, KLIMMEN EN RIJDEN OP DE WEG.

Wees niet bang dat u tijd en geld kwijt bent met de 
vervanging van een roetfilter (Diesel Particulate Filter, DPF) 
van uw wiellader: de Cummins-motor voldoet aan Tier 4 
Final/Fase IV-wetgeving omdat deze alleen gebruikmaakt 
van hercirculatie van gekoelde uitlaatgassen (EGR), Selective 
Catalytic Reduction (SCR) en dieseloxidatiekatalysator 
(DOC). Dit maakt de motor ook zuiniger.

De optionele trekhaakoptie van 15 ton, 
het hydraulische remsysteem en de 
12V-aansluiting voor de aanhanger 
verhogen de veelzijdigheid van de 435S.

435S WIELLADER broekveldt.nl



Productiviteit tijdens het 
laden (vervolg)
4  Het armontwerp van de JCB 435S is afgesteld 
op een hoog koppel, maakt parallel heffen mogelijk, 
biedt een uitstekend zicht op het laderuiteinde en 
is daardoor ideaal voor het gebruik van meerdere 
uitrustingsstukken. Er is een constant koppel gedurende 
de volledige draaicirkel van het onderstel en dat zorgt 
voor uitzonderlijke controle over het vermogen en 
de uitrustingsstukken. Als u de 435S gebruikt met 
een hefarm met hoog koppel, kunt u de machine 
inzetten voor toepassingen met een hogere laadhoogte 
(zoals het laden van hoppers, aanhangers en verspreiders).

Productiviteit van de aandrijflijn.
5  De unieke transmissieoptie met 6 versnellingen 
heeft koppelomvormervergrendeling in elke versnelling 
waardoor overbrengingsverhoudingen dichter bij 
elkaar liggen. Dit zorgt voor betere prestaties bij 
het versnellen, omhoog rijden en rijden op de weg. 
Het vergrendelingselement voorkomt verliezen 
bij de koppelomvormer en dat leidt tot snellere 
cyclustijden en meer efficiëntie.

6  Het innovatieve elektronische 
beheersysteem bedient de ontkoppelfunctie 
voor een efficiënte en productieve laderbediening. 
Deze functie regelt trekkracht via de transmissie, 
stuurt een maximaal vermogen naar de laderhydraulica 
en reduceert slijtage van de bedrijfsremmen en 
het brandstofverbruik.

7  Met behulp van verschillende asopties kunt 
u de 435S configureren voor elke toepassing.

› Standaard (open) differentiëlen zijn ideaal wanneer 
er moet worden gewerkt op een harde ondergrond.

› Beperkte sperdifferentiëlen zijn de perfecte 
oplossing voor het werken op zacht, modderig 
terrein waar minder grip is.

› Open differentiëlen met een automatisch 
vergrendelend voorasdifferentieel bieden uitzonderlijke 
grip bij wisselende terreinomstandigheden en zijn 
daardoor ideaal voor duwen in rechte lijn.

5

PRODUCTIEVE PRESTATIES

4
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COMMAND PLUS-bedieningselementen.
De hydrauliek met naar keuze drie of vier spoelen geeft u het 
benodigde bereik voor extra flexibiliteit, wat van onschatbare 
waarde is. Het debiet kan vanuit de cabine worden geregeld via 
de gloednieuwe Command Plus-bedieningselementen.

HT Standard Lift High Lift-optie met hoog koppel

435S WIELLADERbroekveldt.nl



EFFICIËNT DOOR ONTWERP.

Een efficiënte motor.
1  De hydraulische koelventilator van de machine 
reageert automatisch op de omgevingstemperatuur 
en past de ventilatorsnelheid aan om energieverbruik 
te optimaliseren en brandstofverbruik te minimaliseren. 
Een bijkomend voordeel van deze configuratie is dat 
deze minder geluid produceert.

2  De ecomodus beperkt het motortoerental tot 
1800 tpm, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. 
De productiviteit blijft desondanks formidabel.

3  De koppelomvormervergrendeling van de transmissie 
met 6 versnellingen biedt u 100% efficiëntie in alle 
versnellingen, voor een grotere brandstofbesparing. 
De overbrengingsverhoudingen liggen dichter bij elkaar 
en zorgen voor een lager motortoerental per versnelling.

6

De functie voor automatisch stationair 
draaien verlaagt het toerental tot 
700 tpm na 30 seconden inactiviteit.

DE JCB 435S IS ONTWORPEN 
OM MEER MATERIAAL TE 
VERPLAATSEN MET MINDER 
MOEITE. HIERVOOR HEBBEN 
WE DE MOTOR, DE ASSEN, 
DE AANDRIJFLIJN EN HET 
HYDRAULISCHE SYSTEEM 
OPTIMAAL OP ELKAAR 
AFGESTEMD ZODAT ZE 
HARMONIEUS SAMENWERKEN 
VOOR ULTIEME EFFICIËNTIE.

2

3

1
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Een efficiënte motor (vervolg).
4  De machine remt op de wielsnelheid. Dit houdt in dat 
de remmen even snel draaien als de wielen en zo minder 
wrijving en hitte genereren, minder brandstof verbruiken 
en beter toegang bieden voor onderhoud en reparaties.

5  Dankzij ventielen zonder belasting in het ventielenblok 
zakken de laderarmen door de zwaartekracht en niet met 
hydrauliek, waardoor brandstofverbruik wordt bespaard.

6  De innovatieve pompen met variabele opbrengst van 
JCB sturen olie naar het ventielenblok met load-sensing, 
zodat alleen de olie wordt gebruikt die nodig is voor het 
gevraagde vermogen. Dit maakt de laadschopbediening 
uiterst precies en efficiënt.

7  De afwezigheid van een DPF betekent dat er 
geen overbodige brandstofleidingen zijn, en dat de 
potentieel gevaarlijke hoge temperaturen die optreden 
bij regeneratie tot het verleden behoren. De brandstof 
die nodig zou zijn geweest voor de regeneratie 
van uw DPF kan nu worden gebruikt voor het 
eigenlijke productiewerk.

7

EFFICIËNT DOOR ONTWERP

5 6 7

4

COMMAND PLUS-bedieningselementen.
Het Smoothride-veersysteem van JCB beperkt schokbelastingen 
en vermindert zo materiaalverspilling en structurele belasting. 
Daarnaast verhoogt dit systeem het comfort van de machinist. 
De inschakelsnelheid kan vanuit de cabine worden geregeld met 
de nieuwste geavanceerde Command Plus-bedieningselementen.

Instelbare SRS-
inschakelsnelheid.

Regelbare 
hulpbediening.

Instelbare 
intervallen voor 
de omkeerbare 
ventilator.

435S WIELLADERbroekveldt.nl



COMMAND PLUS.

DE NIEUWSTE JCB 435S-WIELLADER IS VOORZIEN VAN 
ONZE GLOEDNIEUWE COMMAND PLUS-CABINE. DEZE 
UNIEKE ERGONOMISCHE AANPAK IS HET RESULTAAT 
VAN EEN RADICALE VERANDERING VAN DE MANIER VAN 
DENKEN EN EEN INGRIJPEND ONDERZOEKSPROGRAMMA. 
VERWACHT HET BESTE: OP HET GEBIED VAN COMFORT, 
ZICHT, ERGONOMIE EN STILTE.

3 3

2 1
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Zie het verschil.
1  Wat meteen opvalt, is de compleet nieuw 
vormgegeven ROPS-structuur. Hierdoor konden 
de A-cabinestijlen op dezelfde breedte worden geplaatst 
als de achterkant van de cabine: dit geeft een breder 
interieur met een geweldig panoramavenster aan de 
voorzijde. Alle schakelaars en hulpbedieningen zijn 
nu makkelijk toegankelijk op de rechter A-cabinestijl.

2  De speciale menu-interface van de machine 
is eenvoudig te bedienen met een intuïtieve 
optionele draaiknop.

3  U bedient de 435S-lader nu gemakkelijker dan ooit. 
Alle bedieningselementen zijn op de stoel gemonteerd, 
ze bewegen zelfs met de stoelvering mee. U kunt ook 
de bediening selecteren die uw machinisten het prettigst 
vinden: u kunt kiezen uit joystick met enkele hendel of 
configuraties met meerdere hendels, allemaal elektro-
hydraulisch voor de ultieme precisie.

4  Er zijn twee lcd-kleurenschermen waarop u door 
de besturingsmenu´s navigeert. Eén hiervan fungeert 
tevens monitor voor de optionele achteruitrijcamera, 
en het Command Plus-bedieningsmenu. 4 4
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5  Voor een altijd comfortabele werkomgeving wordt 
er een lichte overdruk in de cabine gecreëerd om te 
voorkomen dat stof en dampen binnendringen.

6  Na uitgebreid onderzoek naar de optimale ergonomie 
voor de machinist hebben we de Command Driving 
Position bedacht: deze biedt een optimale indeling van 
de bediening voor chauffeurs in alle vormen en maten. 
Dit varieert van een standaardstoel met luchtvering 
tot een Super Deluxe halflederen stoel, met volledig 
instelbare verwarming en koeling, elektrisch verstelbare 
lendensteun en verstelbare schokdempers.

7  Daarnaast maken we het de bestuurder extra 
makkelijk met een functie van het type ´Instellen en 
vergeten´. Kort samengevat: de voorkeursstuurpositie 
wordt opgeslagen en kan onmiddellijk worden hersteld, 
ook als u het stuur hebt weggeklapt.

Wanneer u de 435S bestelt met airconditioning of 
automatische klimaatregeling kunt u altijd zorgen 
voor een perfecte werktemperatuur.

De speciale mediapoort in de cabine verzekert 
u van geweldige aansluitmogelijkheden voor al 
uw elektronische apparaten.

Via een schuifraam aan weerszijden van de cabine kan 
de bestuurder gemakkelijk communiceren met mensen 
buiten de machine.

De elektronische handrem biedt tal van voordelen: 
deze is snel en eenvoudig te bedienen, en aangezien 
er geen kabel voor nodig is, zijn er minder gaten in de 
cabine. Dit komt de isolatie van de gebruikersomgeving 
ten goede.

COMMANDPLUS
Het geluidsniveau in de cabine is 
ongelooflijk laag: 68 dB (a), zo stil 
dat u de motor vrijwel niet hoort.

7
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WEINIG ONDERHOUD LANGE INTERVALLEN.

WIELLADERS MOETEN EIGENLIJK ALTIJD HARD AAN HET 
WERK ZIJN. WE HEBBEN DE 435S PRECIES DAARVOOR 
ONTWORPEN, MET LANGE ONDERHOUDSINTERVALLEN 
EN HOOGWAARDIGE COMPONENTEN.

10

Routine-onderhoud.
1  U hebt eenvoudig toegang tot de motor op de 
nieuwe JCB 435S via de grote eendelige motorkap 
die automatisch wordt geopend.

2  Ook de DEF-tank (Diesel Exhaust Fluid) is 
eenvoudig bereikbaar via de vergrendelbare grille 
aan de achterkant van de machine.

U kunt het peil van de ruitensproeiervloeistof, 
de motorolie en de koelvloeistof controleren vanuit 
de cabine, terwijl u alle andere routinematige 
controles vanaf de grond kunt doen. Ook de 
smeerpunten zijn vanaf de grond bereikbaar. 
Dit maakt het leven eenvoudiger en veiliger.

3  De meeste Tier 4 Final/Fase IV-motoren 
werken met een duur roetfilter (Diesel Particulate 
Filter, DPF) dat regelmatig moet worden vervangen. 
Dit kost tijd en geld. De Cummins-motor heeft 
geen roetfilter, wat zorgt voor lagere onderhouds- 
en bedrijfskosten.

4  De grote eenzijdige, grofmazige koeleenheid met 
ventilator die naar buiten kan worden geklapt, kan 
bijzonder snel, eenvoudig en veilig worden gereinigd.

5  Wanneer u het optionele automatische smeersysteem 
kiest, zorgt uw machine voor alle nodige smeringen.

2 4 5

1

3
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Minder onderhoud, meer service.
5  De Command Plus-cabine geeft realtime 
waarschuwingen over de toestand van de 
machine waardoor de machine en de machinist 
beter beschermd zijn.

De intuïtieve Command Plus-hulpfunctie geeft de 
machinist duidelijke omschrijvingen van schakelaarfuncties 
in de cabine. Met behulp van de "?"-knop krijgen ervaren 
en onervaren machinisten snel en gemakkelijk een uitleg 
van de machinefuncties zonder de machinistenhandleiding 
te hoeven raadplegen.

6  De 435S is opgebouwd uit de beste onderdelen, 
zoals een Cummins-motor, ZF-assen en -transmissie, 
Rexroth-pompen en Parker-kleppenblokken, waardoor 
een lange levensduur de standaard is.

7  De volledig hydraulische remmen met dubbel 
circuit en natte schijfremmen zijn vrijwel onderhoudsvrij 
gedurende de volledige levensduur van de machine.

Het cyclonisch filter met afzuiging via de motor van de 
koelventilator heeft een vier keer grotere filtercapaciteit 
dan een standaardluchtfilter. Het systeem heeft een 
langere levensduur, minder componenten en een hoger 
efficiëntieniveau, waardoor de motor beter beschermd 
is. Er is een grote 400-liter brandstoftank liter geplaatst, 
waardoor u zeer lang kunt werken tussen de tankbeurten.

Verwarmings- en ventilatiefilters bevinden zich meteen 
achter een extern toegangsluik. Het zekeringenpaneel 
en de relais zijn naast de deur geplaatst, zodat de 
gebruiker er makkelijk bij kan.

7

WEINIG ONDERHOUD LANGE INTERVALLEN

5

5

5 5 5

6

435S WIELLADER

COMMAND PLUS-bedieningselementen.
Als u van plan bent uw wiellader te gebruiken in omgevingen 
waar de lucht grote hoeveelheden vuildeeltjes bevat, kiest u voor 
de instelbare omkeerbare ventilator. De ventilator kan worden 
bediend met de Command Plus-bedieningselementen, en kan zelfs 
worden uitgeklapt zodat u er makkelijk bij kunt als u de ventilator 
moet reinigen.

broekveldt.nl



RIJ VEILIG.

DE NIEUWE JCB 435S IS 
ONTWORPEN MET HET OOG 
OP VOLLEDIGE VEILIGHEID 
VOOR BESTUURDER EN 
BOERDERIJ. UITSTEKEND 
ZICHT, LOOPOPPERVLAKKEN 
MET ANTISLIP EN VOLLEDIGE 
ROPS/FOPS-BESCHERMING 
ZIJN NOG MAAR HET BEGIN.

Veiligheid vóór alles.
1  Onze achteruitrijcamera biedt een ongehinderd 
zicht naar achteren op de kleurenmonitor in de cabine 
van de 435S.

2  De optionele 360 graden led-verlichting van 
JCB zorgt voor uitstekend zicht in het donker.

3  De achteruitrijspiegels zijn voor de A-stijlen 
geplaatst voor een beter zicht rondom.

De binnenspiegels en de elektrisch bedienbare en 
verwarmde buitenspiegels en achteruitrijcamera bieden 
samen een uitstekend zicht op elke hoek van de machine.

4  Het zicht over de achterkap is uitstekend doordat 
het luchtfilter onder de motorkap zit en het uitlaatsysteem 
centraal geplaatst is.

4

321
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Veiligheid vóór alles (vervolg).
5  De gebogen en evenwijdig gepositioneerde 
traptreden en de goed geplaatste handgrepen van 
de 435S zorgen ervoor dat de machinist altijd op 
drie punten houvast heeft.

6  De spatlappen die de bumper volledig bedekken, 
zijn zorgvuldig ontworpen om voorwaarts spatten 
tot een minimum te beperken voor alle bandenopties. 
Hierdoor verbetert de veiligheid en koekt er 
minder vuil aan.

7  De deurscharnieren zijn nu aangebracht op de 
A-cabinestijl. Door deze eenvoudige verandering ontstaat 
een grotere en bredere deuropening en is de cabine 
makkelijker toegankelijk.

Bovendien hebt u hierdoor veiliger toegang tot de 
achterkant van de lader. De accu en gereedschapskist 
zijn vergrendelbaar voor extra veiligheid.

8  De cabine is op isolatiepunten bevestigd, 
overeenkomstig ROPS/FOPS-normen en er wordt 
een lichte overdruk gecreëerd om het binnendringen 
van stof te voorkomen. U kunt ook kiezen tussen 
verse luchttoevoer en koolstoffilters.

9  Motoren met een roetfilter hebben een groter 
brandrisico omdat in de regeneratiestand extreem 
hoge temperaturen kunnen ontstaan. Aangezien 
de nieuwe 435S geen roetfilter gebruikt, hoeft 
u zich hierover geen zorgen te maken.

Antislipgangpaden zorgen ervoor dat u zich 
veilig kunt verplaatsen rondom de machine. 6 7

RIJ VEILIG

8

13435S WIELLADER
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Voordelen voor onderhoud
Eenvoudig beheren van machineonderhoud - 
Nauwkeurige bewaking van bedrijfsuren 
en onderhoudswaarschuwingen verhogen 
de onderhoudsplanning en de realtime 
locatiegegevens helpen u uw vloot te 
beheren. U hebt ook toegang tot kritieke 
machinewaarschuwingen en de 
onderhoudsgeschiedenis.

Voordelen voor de veiligheid
U kunt realtime waarschuwingen ontvangen 
van LiveLink wanneer uw machine een 
bepaald gebied verlaat (Geofencing) en 
wanneer de machine op niet-geplande tijden 
wordt gebruikt (Curfew). Verdere voordelen 
zijn de realtimelocatiegegevens.

Voordelen voor 
productiviteit en kosten
JCB LiveLink biedt u informatie zoals controle 
van de stilstandtijd en brandstofverbruik van 
de machine en helpt u uw brandstofverbruik 
te verlagen, kosten te besparen en uw 
productiviteit te verhogen. Informatie over 
de locatie van de machine kan de efficiëntie 
verhogen, waarbij u mogelijk ook profiteert 
van lagere verzekeringskosten.

LIVELINK IS EEN INNOVATIEF 
SOFTWARESYSTEEM WAARMEE 
U MACHINES VAN JCB OP AFSTAND 
KUNT BEHEREN: ONLINE, VIA E-MAIL 
OF MET EEN MOBIELE TELEFOON. 
BEKIJK ALLES OVER DE MACHINE, 
VAN WAARSCHUWINGEN TOT 
GEBRUIKSINFORMATIE, MET 
ALLE GEGEVENS OP EEN VEILIGE 
LOCATIE OPGESLAGEN.

LIVELINK, WERK SLIMMER.

435S WIELLADER broekveldt.nl



EEN GEWELDIGE ZAKELIJKE BESLISSING.

De juiste machine kiezen
Uw JCB-dealer heeft de juiste technische kennis 
en expertise om u kennis te laten maken met alle 
machineopties waaruit u kunt kiezen. Dit omvat de 
mogelijkheid om een machine te huren en nieuwe 
of gebruikte machines te kopen.

Rebuild and 
Refurbishment-programma 
Als uw bedrijf niet in de positie verkeert om een 
gloednieuwe machine te kopen, kan het Rebuild 
and Refurbishment-programma van JCB u helpen de 
levensduur van uw huidige voertuig rendabel te verlengen.

Technische ondersteuning 
Alle lokale JCB-dealers hebben direct toegang tot 
expertise uit de fabriek en technische ondersteuning 
om u de maximale machine-inzettijd te bieden. 
De wereldwijde JCB Parts Centres leveren ongeveer 
95% van de onderdelen overal ter wereld binnen 24 uur. 

Bewaking van componenten
JCB-machines zijn uitgerust met een geavanceerd 
componentbewakingsprogramma dat preventief 
onderhoud biedt en de olie controleert om ervoor 
te zorgen dat alles optimaal blijft werken.

Serviceondersteuning
We bieden diverse uitgebreide garanties, van 
JCB PremierCover (volledige uitgebreide dekking) 
tot JCB PowertrainCover (dekking van de motor, 
assen, transmissie en hydraulische pomp). Met 
serviceovereenkomsten, maar ook contracten voor 
alleen service of voor reparaties en onderhoud, 
kunnen we zorgen voor maximale inzettijd van uw 
wiellader. De onderhoudspecialisten van onze dealers 
rekenen wereldwijd scherpe prijzen voor arbeidsuren, 
bieden vrijblijvend offertes en zorgen voor snelle, 
efficiënte reparaties.

Financiering en verzekering
U kunt altijd bij onze Finance- en Insurance-specialisten 
terecht voor een snelle, flexibele en scherpe offerte. 
Uiteraard kunnen we pakketten op maat samenstellen 
voor uw specifieke zakelijke behoeften.

WE BIEDEN U EERSTEKLAS ONDERSTEUNING EN HULP OP 
MAAT VOOR AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN, DIRECT VANAF 
DE EERSTE DAG. DUS WAAR U OOK BENT, UW MACHINE 
PRESTEERT ALTIJD OPTIMAAL – EEN VAN DE VELE REDENEN 
WAAROM HET AANGAAN VAN EEN ZAKELIJKE RELATIE MET 
JCB EEN GEWELDIGE BESLISSING IS VOOR UW BEDRIJF.
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STATISCHE AFMETINGEN

435S 435S HL

A Totale lengte mm 7203 7524

B As tot scharnierpen mm 1252 1580

C Wielbasis mm 3050 3050

D As tot oppervlak contragewicht mm 1841 1841

E Minimale bodemvrijheid mm 491 491

F Hoogte boven uitlaat mm 3154 3154

G Breedte over cabinedak mm 1594 1594

H Maximale breedte over banden mm 2961 2961

H1 Spoorbreedte mm 2229 2229

H2 Maximale breedte over spatborden mm 2961 2961

J Hoogte over cabinedak en neergeklapte zwaailamp mm 3742 3742

J1 Hoogte over uitgeklapte zwaailamp mm 4102 4102

Gewicht vooras kg 6213 6592

Gewicht achteras kg 7842 7673

Totaalgewicht kg 14055 14265

Hoogte boven de motorkap vanaf de grond, volledig open mm 3692 3692

Voertuiglengte neemt toe met open motorkap 
(achtergrille dicht) mm +928 +928

435S op basis van een machine met Michelin 750/65R26 MegaXBib-banden met een shovel van 1,9 m3 met directe montage, en 
ondermessen en standaardcontragewicht.
435S HL op basis van een machine met Michelin 750/65R26 MegaXBib-banden met een shovel van 1,9 m3 met directe montage, en 
ondermessen en standaardcontragewicht.

435S 435S HL

R1 Maximale draaicirkel over shovel mm 5902 6035

R2 Maximale draaicirkel over banden mm 5483 5483

R3 Draaicirkel binnenkant mm 2707 2707

R4 Stuurhoek graden 40 40

A

B C
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D

H

H1

G
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 SPECIFICATIES435S WIELLADER
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LAADSCHOPAFMETINGEN 435S/435S HL

Model 435S 435S HL

Laadschopbakophanging Direct Snelwisselsysteem Direct Snelwisselsysteem

Laadschopbakmodel Universeel Universeel Graanshovel Universeel Universeel Graanshovel

Laadschopbakuitvoering Omkeerbaar ondermes Omkeerbaar ondermes Omkeerbaar ondermes Omkeerbaar ondermes

Bakinhoud (SAE-profiel 100%) m³ 1,9 2,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,4 2,7 4 1,9 2,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,4 2,7 4

Inhoud shovel (afgestreken) m³ 1,616 1,83 2,057 2,346 1,616 1,83 2,057 2,346 4 1,616 1,83 2,057 2,346 1,616 1,83 2,057 2,346 4

Shovelbreedte zonder tanden/slijtmes mm 2548 2548 2700 2700 2548 2548 2700 2700 2750 2548 2548 2700 2700 2548 2548 2700 2700 2750

Shovelbreedte inclusief tanden/slijtmes mm 2548 2548 2700 2700 2548 2548 2700 2700 2750 2548 2548 2700 2700 2548 2548 2700 2700 2750

Gewicht laadschopbak kg 894 938 1198 1261 889 933 1170 1232 1430 894 938 1198 1261 889 933 1170 1232 1430

Maximale dichtheid standaardcontragewicht * kg/m³ 2446 2190 1863 1633 2264 2028 1725 1512 750 2072 1855 1571 1377 1920 1720 1457 1276 601

Kieplast recht standaardcontragewicht * kg 10999 10893 10627 10492 10223 10125 9885 9756 8756 9324 9236 8979 8864 8685 8605 8366 8255 7053

Kieplast volledig gedraaid standaardcontragewicht * kg 9296 9201 8943 8820 8605 8516 8283 8166 7276 7873 7793 7543 7437 7297 7224 6992 6890 5830

Laadvermogen standaardcontragewicht * kg 4648 4600 4471 4410 4302 4258 4141 4082 3638 3937 3896 3771 3718 3648 3612 3496 3445 2915

Maximale uitbreekkracht kN 138 128 123 115 121 113 106 99 56 138 128 123 115 121 113 106 99 56

M Maximale storthoek graden 49 49 49 49 49 49 49 49 49 45 45 45 45 45 45 45 45 45

N Terugkiephoek op maximale hoogte graden 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

O Terugkiephoek bij rijden met belasting graden 48 48 48 48 48 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50

P Terugkiephoek op grondniveau graden 43 43 43 43 43 43 43 43 43 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Q Overlaadhoogte mm 3642 3642 3640 3640 3642 3642 3640 3640 3634 4070 4070 4058 4058 4069 4069 4058 4058 4053

R Storthoogte (op 45°) mm 2938 2886 2853 2779 2810 2757 2719 2651 2086 3393 3344 3308 3244 3273 3224 3187 3124 2593

S Graafdiepte mm 23 23 25 25 23 23 25 25 31 60 60 87 87 85 85 87 87 93

T Bereik op storthoogte mm 818 871 901 960 936 975 1013 1065 1547 946 995 1029 1092 1073 1115 1149 1212 1733

V Penhoogte mm 3923 3923 3923 3923 3958 3958 3958 3958 3958 4342 4342 4342 4342 4388 4388 4388 4388 4388

Maximaal bereik (storthoek 45°) horizontale armen mm 1644 1694 1726 1790 1751 1816 1847 1911 2367 1992 2042 2074 2138 2099 2164 2195 2259 2367

Bedrijfsgewicht (inclusief machinist van 75 kg en volle  
brandstof- en DEF-tank) kg 13760 13804 14064 14127 14055 14099 14336 14398 14816 13970 14014 14274 14337 14265 14309 14546 14608 15026

* Op basis dat de machine is uitgerust met 750 MegaXBib, transmissie met 6 versnellingen.

BANDENMAAT

435S 435S HL Afmetingen

Bandenmaat Fabrikant Type Bedrijfsgewicht 
(kg)

STL 
kg

FTTL 
kg

STL 
kg

FTTL 
kg

Verticaal 
mm

Breedte 
mm

620/75 R26 MICHELIN XBIB -200 -141 -122 -120 -73 -13 -278

Zwaar uitgevoerd contragewicht (optioneel) 271 531 487 454 483 0 0
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GELUID EN TRILLING

Onzekerheid Meetomstandigheden.

Geluidsniveau in machiniststation LpA 68 dB +/- 1 dB
In overeenstemming met de testmethode die is gedefinieerd 
in ISO 6396 en de meetvoorwaarden voor dynamische testen 
gedefinieerd in 2000/14/EG.

Geluidsemissie van de machine LWA 104 dB +/- 1 dB Gegarandeerd geluidsniveau (extern geluidsniveau) bepaald conform 
de dynamische testomstandigheden gedefinieerd in 2000/14/EG.

Trillingsniveau hele carrosserie m/s2 0,44 +/- 0.11 dB
ISO 2632-1:1997 genormaliseerd tot een referentieperiode 
van 8 uur en gebaseerd op een testcyclus die bestaat uit 
laadwerkzaamheden (grond).

Trillingsniveau voor handen 
en armen m/s2 <2,5 n.v.t. ISO 5349-2:2001 dynamische testomstandigheden.

MOTOR

Type Cummins

Model QSB

Inhoud liter 6,7

Aanzuiging Met turbocompressor

Cilinders 6

Max. brutovermogen volgens 
SAE J1995/ISO 14396 kW (pk) bij 1600 tpm 172 (230)

Nominaal brutovermogen volgens SAE J1995/
ISO 14396 kW (pk) bij 2100 tpm 164 (220)

Nettovermogen volgens ISO 9249 kW (pk) bij 2100 tpm 154 (206)

Max. koppel Nm bij 1500 tpm 945

Kleppen per cilinder 4

Luchtfilter Cyclonisch voorfilter met afzuiging via koelventilator motor

Type ventilatoraandrijving Hydraulisch aangedreven koelventilator

Emissies EU fase IV, VS EPA Tier 4F

TRANSMISSIE
Zes versnellingen met omvormervergrendeling

Merk ZF

Model 6WG210

Vooruit Achteruit
1 km/u 5,8 6,1

2 km/u 9,0 15,2

3 km/u 14,5 36,1

4 km/u 22,2 -

5 km/u 34,3 -

6 km/u 52,3 -

Let op: de bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op 750Megxbib-banden.

ASSEN

Merk ZF

Model ZF MT-L 3085 II (voor), ZF MT-L 3075 II (achter)

Totale overbrengingsverhouding van as 21,53 : 1

Schommelhoek achteras +/- 10,5 graden

Alle modellen verkrijgbaar met open differentieel, beperkt sperdifferentieel, open differentieel met automatische vergrendeling voor.

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type pomp Dubbele plunjerpompen met variabele opbrengst

Max. debiet pomp 1 l/min 132

Max. druk pomp 1 bar 250

Max. debiet pomp 2 l/min 132

Max. druk pomp 2 bar 160

Hydraulische cyclustijden bij maximaal motortoerental 

Armen omhoog (bak vol) Seconden 4,7

Storten shovel (bak vol) Seconden 1,8

Armen omlaag (bak leeg) Seconden 2,8

Totale cyclus Seconden 9,3

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning Amps 24

Capaciteit dynamo Ampère uur 120

Accucapaciteit Ampère uur 110

STUURINRICHTING Hydraulisch stuursysteem. 

REMMEN Hydraulisch geactiveerde remmen op alle wielen. In-board natte multischijfremmen.  
Parkeerrem, elektrohydraulische schijf op de uitgaande as van de transmissie

VULINHOUD

435S

Hydraulisch systeem liter 210

Brandstoftank en extra brandstoftank liter 400

DEF-tank liter 40
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LAADSCHOPAFMETINGEN – MET VORKEN

435S 435S HL

Parallel Niet parallel Parallel Niet parallel

Breedte vorkenbord mm 1500 1500 1500 1500

Lengte van vorken mm 1220 1220 1220 1220

A Bereik op grondniveau mm 722 722 1140 1140

B Bereik bij horizontale armen mm 1480 1480 1829 1829

C Bovenkant van vork boven de grond met armen omlaag mm 60 60 -2 -2

D Hoogte horizontale armen mm 1895 1895 1894 1894

E Maximale hoogte armen mm 3726 3726 4090 4090

F Bereik op maximale hoogte mm 741 741 803 803

Kieplast recht kg 9781 10505 7700 8142

Kieplast volledig geknikt (40°) kg 8976 8873 6514 6890

Laadvermogen* kg 7180 7098 5211 5511

Gewicht uitrustingsstukken kg 429 429 429 429

Bedrijfsgewicht (inclusief machinist van 75 kg en volle brandstof- en DEF-tank) kg 13815 13815 13915 13915

* Bij een zwaartepuntafstand van 600 mm. Op basis van 80% van de kieplast geknikt, zoals gedefinieerd in IS0 14397-1:2007. Assumes the fitment of 750Megxbib-banden en transmissie met 6 versnellingen

LAADSCHOPAFMETINGEN – MET VORKEN

F
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100%
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Vulfactoren bak
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Soortelijke massa materiaal (kg/m3)

BAKINHOUD

HT = Standaardhoogte arm HL = High Lift-arm

SOORTELIJKE MASSA MATERIAAL

Materiaal Lage soortelijke massa Vulfactor

kg/m³  %

Sneeuw (vers) 200 110

Turf (droog) 400 100

Suikerbieten 530 100

Cokes (los) 570 85

Gerst 600 85

Petroleumcokes 680 85

Tarwe 730 85

Vette steenkolen 765 100

Mest (gemengd) 1030 85

Magere kolen 1046 100

Aarde (droog) (los) 1150 100

Nitraatmeststof 1250 85

Natriumchloride (droog) (zout) 1300 85

Portlandcement 1440 100

Kalksteen (gebroken) 1530 100

Zand (droog) 1550 100

Asfalt 1600 100

Grind (droog) 1650 85

Klei (nat) 1680 110

Zand (nat) 1890 110

Vuurklei 2080 100

Koper (concentraat) 2300 85

Lei 2800 100

Magneeterts 3204 100

Ba
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SERVICE EN ONDERHOUD

Vijf jaar LiveLink-telematica •

Op afstand motorolie verversen •

Gegroepeerde druktestpunten •

Afsluitbare gereedschapskist •

Smeerpunten toegankelijk vanaf de grond •

MOTOR

Luchtfilter – cyclonisch voorfilter met met afzuiging via motor 
koelventilator •

Automatisch omkeerbare koelventilator •

Olie-afscheider carterontluchting •

DEF-vloeistof •

Elektrisch openende motorkap •

Radiator/koelers met epoxycoating +

Wegklapbare ventilator +

Brandstoffilter •

Brandstofvoorfilter met waterafscheider •

Hydraulisch aangedreven koelventilator •

Handmatige uitschakeling opening motorkap •

Koude start -20° •

SCR-motoremissiecontrole •

Turbo met wastegate •

Grofmazige radiator +

Verwarming blok (240 V of 110 V) +

ELEKTRISCH

Wisselstroomdynamo van 120 A •

Oranje zwaailamp •

Elektrisch regelbare spiegels •

Verwarmde spiegels •

Externe accu-onderbreker •

Neerklapbare lamparm •

Groene lamp op veiligheidsgordel +

Halogeenwerkverlichting voor en achter •

Gevarenlampjes •

Geïntegreerde achteruitkijkcamera +

Led-werkverlichting voor en achter +

Led-werkverlichting 360˚ +

Nummerplaatverlichtingsset +

Parkeerlichten •

Radiobedrading en -luidsprekers •

Mistlicht achter •

Achteruitrijalarm en -licht •

Detectiesysteem voor objecten bij achteruitrijden +

Wegverlichting voor en achter •

Slim achteruitrijalarm en -licht +

Richtingaanwijzers •

ELEKTRISCH (VERVOLG)

Achteruitrijalarm en witlicht +

Werklichten in achtergrille •

Signaal bediening kap •

Blauwe led-achteruitrijlichten +

AANDRIJFLIJN

Zesversnellingstransmissie met koppelomvormervergrendeling •

Planetaire naafreductie •

Vaste vooras •

Versnellling-kickdown op laadschopbedieningshendel •

Kijkglas voor transmissieoliepeil •

Richtingbesturing laadbakhendel •

Neutrale start •

Standaard differentieel •

Open differentieel met automatische vergrendeling - 100% 
(alleen vooras) +

Beperkte sperdifferentiëlen voor en achter +

Schommelende achteras •

Intelligente Power-inch ontkoppelfunctie op voetrem (selecteerbaar) •

Selecteerbare automatische Powershift-transmissie •

Eén schakelhendel stuurkolom (richting en versnelling) •

Bypass transmissiekoeler +

REMSYSTEEM

Natte multischijfremmen •

Gesinterde remschijven •

Hydraulisch vermogen met dubbel circuit •

Afremmen op de wielen •

Parkeerschijfrem op uitgaande as transmissie •

Elektrische bediening hydraulische parkeerrem •

CABINE

Volledig glazen cabine •

Airconditioning •

Klimaatbeheersing +

Enkele joystick •

Hydraulische bedieningselementen met meer hendels +

Proportionele elektrohydraulische hulpbediening +

Stoffen stoel met luchtvering •

Deluxe verwarmde stoffen stoel met luchtvering +

Super Deluxe verwarmde/gekoelde halflederen stoel met luchtvering +

Rolzonnescherm voorzijde •

Rolzonnescherm achterzijde +

Luchtinlaatfilter cabine •

Koolstoffilter luchtinlaat cabine +

2 x 12 V-contactdoos in cabine •

24 V-contactdoos in cabine +

CABINE (VERVOLG)

Achteruitrijcamera (kleur) •

Wegklapbare, verstelbare stuurkolom •

ROPS-/FOPS-veiligheidsstructuur •

Binnenverlichting •

Primair scherm voorzijde •

Secondair scherm A-stijl, draaiknop voor menu-interface •

Op A-stijl bevestigde membraanschakelaars •

Regeling variabele ventilatorsnelheid op klimaatbeheersingssysteem +

Veiligheidsgordel van 50 mm •

Veiligheidsgordel van 75 mm +

Brandblusser (alleen GB) +

Ruitenwisser/-sproeier voor voorruit met twee intervalstanden, 
automatisch terug in beginstand •

Ruitenwisser/-sproeier voor achterruit met één stand en automatisch 
terug in beginstand •

Verwarming/ontwaseming met drie standen •

Links en rechts schuiframen •

Vloermat •

Bekerhouder •

Stuurknop stuur •

Interne achteruitkijkspiegel •

Getint cabineglas •

Multimediapoort (USB en 3,5 mm) •

Opbergruimte voor machinist •

Gelaagde voorruit •

Verwarmde achterruit •

Hoofdschakelaar voor laadschopbediening •

Claxon •

Verstelbare armleuning •

Verwisselbare rubberen matten opslag •

Koelbox (koelkast) in de cabine +

Vloerbekleding +

PRIMAIR SCHERM VOORZIJDE

Waarschuwingslampjes

Richtingaanwijzers •

Hoofdwaarschuwing •

Hoge temperatuur koelvloeistof •

Acculadingsniveau •

Laag brandstofniveau •

Oliedruk in motor •

Gevarenlampjes •

Stand parkeerrem •

Wegverlichting •

Koplampen •

Mistlichten achter •

Voorverwarming motor •

Druk van het remsysteem •

UITRUSTING
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PRIMAIR SCHERM VOORZIJDE

Waarschuwingslampjes (vervolg)

Sperdifferentieel •

Lage stuurdruk •

Geluidssignalen

Motorluchtfilter geblokkeerd •

Diesel Exhaust Fluid (DEF) •

Koppelreductie bij slechte werking •

Oranje waarschuwingslampje •

Motor stoppen •

Meterweergave

Motorsnelheid •

Temperatuur koelvloeistof •

Brandstofniveau •

Lcd-scherm

Huidige versnelling •

Motor stoppen •

Koppelreductie bij slechte werking •

Oranje waarschuwingslampje •

Diesel Exhaust Fluid (DEF) •

Motorluchtfilter geblokkeerd •

Druk secundair stuursysteem •

Koppelvergrendeling •

Stuurmodus •

Grondsnelheid •

Motorsnelheid (numerieke weergave) •

Klok •

Hydraulische staat •

Smoothride System (SRS) +

Zwaailamp •

Werklichten voor •

Werklichten achter •

Verwarmde achterruit •

Temperatuur transmissiecarter •

Gegevensschermen

DEF-niveau •

Temperatuur hydrauliekolie •

Temperatuur koppelomvormer •

Resterend brandstofvolume •

Totaal verbruikte brandstof (kan worden gereset) •

Actueel brandstofverbruik •

Gemiddeld brandstofverbruik (kan worden gereset) •

Huidige datum •

Machine-uren •

Tripafstand (kan worden gereset) •

Uren tussen onderhoudsbeurten •

PRIMAIR SCHERM VOORZIJDE (VERVOLG)

Dagelijkse controles

Motoroliepeil •

DEF-niveau •

SECUNDAIR BEELDSCHERM RECHTS

Klok •

Klimaatbeheersing •

Ventilatorsnelheid •

Temperatuurregeling in cabine •

Machine-uren •

Achteruitrijcamera •

Brandstofverbruik •

Datum en tijd •

Extra opbrengst •

Temperatuur hydrauliekolie •

Temperatuur transmissieolie •

Scherm machine-instellingen

Temperatuur koelvloeistof •

Oliedruk in motor •

Luchtfilter •

Temperatuur transmissiecarter •

Temperatuur koppelomvormer transmissie •

Temperatuur transmissiecarter •

Temperatuur hydrauliekolie •

Druk parkeerrem •

Accuspanning •

Helpweergave •

Schermhandleiding •

HYDRAULISCH SYSTEEM

Smoothride System (SRS) +

Hydraulische snelkoppeling met isolatie in de cabine +

Extra ARV-set +

Extra hydraulische service •

Dubbele extra hydraulische service +

Dubbele plunjerpompen met prioriteitsregeling •

Back-up noodbesturing •

Biologisch afbreekbare hydraulische olie van JCB +

Elektronische hydraulische isolatie •

Automatisch kickout-mechanisme giek. Klink •

Automatische bakpositionering •

Zweven voorste lader •

Kijkglas voor hydrauliekoliepeil •

Hydrauliekoliekoeling •

EXTERNE UITRUSTING

Spatborden voor en achter •

Regelbare spatlappen voor en achter •

Sproeibescherming voorwiel •

Chevrons op achterspatborden •

Spatborden die banden volledig bedekken •

Automatisch smeringssysteem +

Vetspuit en patroon +

Elektrisch openende eendelige kap •

Luchtinlaatschermen van gaas •

Flexibele onderste trede •

Contragewicht achterzijde over volledige breedte •

Transporthaak •

Rockinger-trekhaak voor 15.000 kg met remsysteem voor 
aanhangwagen (12 V of 24 V) +

Hef-/vastzetogen •

Chevrons op contragewicht achterzijde +

Zwaar uitgevoerd contragewicht achter (meer dan 276 kg) +

Roestvrijstalen uitlaatsysteem +

BESCHERMING

Beschermkap achtergrille +

Veiligheidssteun laderarm •

Lamproosters +

Beschermingsset onderzijde achter +

Veiligheidssteun knikpunt •

ANDERE UITRUSTING

HT High Lift-laadarm +

UITRUSTING (VERVOLG)

STANDAARD •
OPTIONEEL  +
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ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Wiellader 435S
Bedrijfsgewicht: 14.366 kg   Bruto motorvermogen: 172 kW (230 pk)    
Kiplast volledig gedraaid: 8283 kg   Standaard shovelcapaciteit: 2,4 m³

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

9999/5729nl-NL 05/16 Editie 2 (T4F)

JCB Nederland NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl  
JCB Belgium NV Opglabbeek  Tel. +32 (0)89 695050  Email: info@jcb.be 
Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.
©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrieval systeem, of in welke vorm of op welke manier 

ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave naar bedrijfsgewichten, afmetingen, 

capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie gegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om 

de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving vooraf 

te wijzigen. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB-logo is een geregistreerd handelsmerk van J C Bamford Excavators Ltd.
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