RODZINA | KOPARKO-ŁADOWAREK

TWORZENIE NAJLEPSZEJ RODZINY
Od chwili założenia firmy przez Josepha Cyrila Bamforda w niewielkim garażu
w Staffordshire w 1945 roku innowacyjność jest charakterystyczną cechą zarówno
naszych maszyn, jak i naszego sposobu myślenia. Oczywiście od tamtego czasu
firma rozwinęła się — obecnie zatrudnia 10 000 pracowników na 4 kontynentach —
ale innowacyjność nadal stanowi podstawę wszystkich naszych działań.

Historia innowacji
Wprowadzamy innowacje od samego początku
i zawsze stosujemy pionierskie podejście w zakresie
projektowania. Wynaleźliśmy kilka całkowicie
nowych rodzajów maszyn — takich jak koparkoładowarka czy nośnik teleskopowy — oraz
zrewolucjonizowaliśmy budowę innych, takich jak
ciągnik czy ładowarka ze sterowaniem burtowym.
Najlepsze wsparcie w branży
Jednym z najważniejszych elementów maszyn JCB
jest niezrównane wsparcie i pomoc techniczna:
2000 naszych dealerów oraz punktów serwisowych
w ponad 150 krajach na świecie zawsze na
pierwszym miejscu stawia potrzeby klienta.
Nasze światowe centrum serwisowe dostarcza
części w każde miejsce na ziemi w ciągu 24 godzin.
Sukces mierzony w milionach
Każda maszyna JCB jest projektowana i budowana
w celu zapewnienia najwyższej produktywności,
wytrzymałości, efektywności, bezpieczeństwa,
wygody i niezawodności, dlatego nie dziwi, że
niedawno wyprodukowaliśmy milionową jednostkę.
Ale, jak można oczekiwać od tak innowacyjnej firmy
jak nasza, nie spoczniemy na laurach.
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JUŻ PONAD SZEŚĆDZIESIĄT LAT
JCB PRODUKUJE POWSZECHNIE ZNANE
KOPARKO-ŁADOWARKI OD PONAD
SZEŚĆDZIESIĘCIU LAT. MIMO TO PRODUKTY
TE SĄ OBECNIE TAK SAMO NOWOCZESNE
I INNOWACYJNE JAK W MOMENCIE
WPROWADZENIA NA RYNEK. WŁAŚNIE WTEDY
ZAŁOŻYCIEL FIRMY, JOSEPH CYRIL BAMFORD,
WYNALAZŁ CAŁKOWICIE NOWĄ KONCEPCJĘ
KOPARKO-ŁADOWARKI, ŁĄCZĄC LEKKĄ
KOPARKĘ PODSIĘBIERNĄ Z ŁADOWARKĄ
CIĄGNIKOWĄ. PO RAZ PIERWSZY JEDNA
MASZYNA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA W SZEROKĄ
ŁYŻKĘ Z PRZODU I RAMIĘ KOPARKI Z TYŁU.

LATA 50. JCB MK1 Major Loader.
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JCB wciąż wprowadza innowacje i oferuje
najpopularniejsze na świecie koparko-ładowarki.

LATA 60. JCB 1.

LATA 70. JCB 3CIII.

JUŻ PONAD SZEŚĆDZIESIĄT LAT

Pierwsi na świecie… i nadal najlepsi

Innowacyjna przyszłość

JCB od lat usprawnia podstawową koncepcję poprzez innowacyjne myślenie i stosowanie
zaawansowanych zasad inżynieryjnych. w tym procesie wiele z naszych innowacji stało się
normą w branży. Na przykład napęd na cztery koła, wydłużone ramię pogłębiarki, układ
napędowy z przemiennikiem momentu obrotowego, przekładnia Powershift, wszystkie koła
skrętne, podwozie przechylane na bok, system Powerslide oraz sterowanie burtowe.

Wiemy, że nasz sukces w znacznej mierze zawdzięczamy temu, że znamy potrzeby naszych
klientów. To nasze motto na przyszłość. Zawsze będziemy budować najbardziej produktywne,
niezawodne i efektywne maszyny, na jakie pozwala technologia. Na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku przykładamy znaczącą wagę do uniwersalności, wartości końcowej
i zużycia paliwa. Cechy te wyróżniają naszą najnowszą rodzinę koparko-ładowarek.

Bezpośrednim rezultatem naszego innowacyjnego myślenia i pionierskiego ducha jest to,
że oferowane w szerokiej gamie nasze koparko-ładowarki są liderami pod względem
dostępnych funkcji i wielkości sprzedaży. Od dziesięcioleci jesteśmy producentem
sprzedającym najwięcej koparko-ładowarek na świecie.

KONKURENCI
RAZEM
UDZIAŁ W RYNKU

JCB jest liderem globalnego rynku.
Sprzedaje około połowy wszystkich
koparko-ładowarek na świecie.

LATA 80. JCB 3CX.

LATA 90. JCB 3CX Sitemaster.

POCZĄTEK 21 W. JCB 3CX Eco.

PRZYSZŁOŚĆ?
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T3 – PRZESUWANIE W BOK, TURCJA ROSJA BRAZ. WIELKA BRYT. PORT HIS FRA NIEM AUS

KOPARKO-ŁADOWARKA 1CX
3. Kompleksowe podejście
Obrotowe siedzenie umożliwia operatorowi obrócenie się w kierunku
ładowania lub kopania i zapewnia większą uniwersalność niż w przypadku
konwencjonalnej ładowarki ze sterowaniem burtowym.

4. Ramię kopiące
Zaprojektowaliśmy model 1CX tak, by wysięgnik
i ramię miały tę samą długość. Umożliwia to
kopanie rowu o maksymalnej długości i ogranicza
konieczność przemieszczania maszyny.

1. Lepsza widoczność
Wspaniała widoczność do przodu — za sprawą
opadającej pod ostrym kątem maski i zamontowanego
z przodu ramienia ładowarki — sprawia, że model
JCB 1CX pozwala na bezpieczną pracę.

4
1

3

2. Wyższe standardy
w zakresie opuszczania

2

W przeciwieństwie do konkurencyjnych ładowarek ze
sterowaniem burtowym, model 1CX umożliwia równoległe
przesuwanie podczas podnoszenia i opuszczania.

5
6
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5. Sprawna praca

6. w mieście

Ta koparka sprawnie manewruje
w ograniczonych przestrzeniach
i w ciasnych zaułkach.

Nadzwyczajna mobilność sprawia, że jest
to idealna maszyna do pracy na ciasnych
placach budowy w centrach miast, np.
przy kopaniu tuneli.

Ta koparko-ładowarka działa
płynniej, jest mocniejsza i bardziej
produktywna niż typowa ładowarka ze
sterowaniem burtowym z osprzętem.

Model 1CX to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie maszyn dwufunkcyjnych, zapewniające
oszczędność czasu i pieniędzy.

KOPARKO-ŁADOWARKA 1CX

Maszyna jest jeszcze bardziej uniwersalna za sprawą szerokiego asortymentu osprzętu.

1CX
Masa robocza
Moc całkowita silnika
Głębokość kopania

kg
kW (KM)

36,3 (49)

wsun./wysun. m

2,55/3,05

Tryb sterowania

Ładowarka ze sterowaniem burtowym

Siła odspajania lemiesza

kgf

2350

Maksymalna pojemność lemiesza ładowarki

m³

0,28

Maksymalna siła odrywania lemiesza
Model 1CX zużywa mniej paliwa niż maszyny konkurencyjne, co zmniejsza koszty eksploatacji.

3254

Maksymalna siła odrywania łyżki

wsun./wysun. kgf

1488

kgf

2350
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KOPARKO-ŁADOWARKA 1CXT
1. Lepsza widoczność

3. Kompleksowe podejście

4. Ramię kopiące

Obrotowe siedzenie umożliwia operatorowi obrócenie
się w kierunku ładowania lub kopania i zapewnia większą
uniwersalność niż w przypadku konwencjonalnej ładowarki
ze sterowaniem burtowym.

Zaprojektowaliśmy model 1CXT tak, by wysięgnik
i ramię miały tę samą długość. Umożliwia to
kopanie rowu o maksymalnej długości i ogranicza
konieczność przemieszczania maszyny. Opcjonalne
teleskopowe ramię zapewnia wspaniały zasięg
i większą głębokość kopania.

Wspaniała widoczność do przodu — za sprawą
opadającej pod ostrym kątem maski i zamontowanego
z przodu ramienia ładowarki — sprawia, że model
JCB 1CXT pozwala na bezpieczną pracę.

4

1

2. Wyższe standardy
w zakresie opuszczania
W przeciwieństwie do konkurencyjnych
ładowarek ze sterowaniem burtowym model
1CXT umożliwia równoległe przesuwanie
podczas podnoszenia i opuszczania.

3

2

5
6
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5. Sprawna praca

6. w mieście

Ta koparka sprawnie manewruje
w ograniczonych przestrzeniach
i w ciasnych zaułkach.

Nadzwyczajna mobilność sprawia, że jest to
idealna maszyna do pracy na ciasnych placach
budowy w centrach miast, np. przy kopaniu tuneli.

KOPARKO-ŁADOWARKA 1CXT

Do modelu 1CXT można wybrać
kabinę lub osłonę. w obu przypadkach
wejście jest z boku, w przeciwieństwie
do konwencjonalnych ładowarek ze
sterowaniem burtowym, nie ma więc
potrzeby wspinania się przez osprzęt
do środka.

Szyba kabiny modelu 1CX nie tylko zapewnia
nadzwyczajną widoczność dookoła, ale także
bezpieczeństwo operatora.

Wysokość załadunku to aż 2,65 m.

1CXT
Masa robocza
Moc całkowita silnika
Głębokość kopania

kg

36,3 (49)

wsun./wysun. m

2,55/3,05

Tryb sterowania

Szybki i łatwy dostęp z poziomu gruntu do miejsc
wymagających codziennej inspekcji.

Ładowarka ze sterowaniem burtowym

Siła odspajania lemiesza

kgf

2350

Maksymalna pojemność lemiesza ładowarki

m³

0,28

Maksymalna siła odrywania lemiesza
Dostępna szeroka gama osprzętu.

4000

kW (KM)

Maksymalna siła odrywania łyżki

wsun./wysun. kgf

1488

kgf

2350
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KOPARKO-ŁADOWARKA 3CX ECO

3. Płynna praca

2. Najlepsza kabina w klasie

Dwukierunkowy układ hydrauliczny
zapewnia niski lub wysoki przepływ,
co pozwala na podłączenie wielu
rodzajów osprzętu.

Nasza kabina jest największa i najlepsza. Cechuje się niskim
poziomem hałasu, dużą ilością miejsca, a w modelach
z klimatyzacją jest wyposażona nawet w chłodzony schowek.

2

1. Wydajne silniki EcoMax

3

Silnik JCB EcoMax, w który wyposażone są najnowsze maszyny 3CX
Eco, jest tak czysty, że nie wymaga stosowania oczyszczania gazów
spalinowych, olejów smarowych o dużej odporności na temperaturę
ani płynu AdBlue, co przekłada się na niższe koszty serwisowania.
6

1

5
4

6. Maksymalna zwrotność

10

4. Tony udźwigu

5. Przystosowane do współpracy

Układanie ładunków ważących 2000 kg nie
sprawia problemu za sprawą zastosowanego
w modelu 3CX przedniego szybkozłącza
hydraulicznego i zintegrowanych wideł na palety.

Silnik EcoMax jest dopasowany do produkowanego
w całości przez JCB układu przeniesienia napędu,
co zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność.

RODZINA KOPARKO-ŁADOWAREK

Funkcja JCB Powerslide została udoskonalona
poprzez zastosowanie dużego siłownika
hydraulicznego, zapewniającego wystarczająco
dużo mocy.

KOPARKO-ŁADOWARKA 3CX

Koparko-ładowarka jest z definicji
wysoce wszechstronną maszyną, ale
nasze opcjonalne dodatki zwiększają
jej uniwersalność, umożliwiając
dostosowanie maszyny 3CX do wielu
różnych zastosowań.

Zamontowany za przednią osią siłownik kierowniczy
jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Innowacyjna konstrukcja łyżki oraz jednoczęściowa
szyba tylna zapewniają wyśmienitą widoczność.

3CX
Masa robocza

kg

Moc całkowita silnika
Głębokość kopania

kW (KM)
wsun./wysun. m

Tryb sterowania

Przeznaczone do dużych obciążeń ramiona maszyn
3CX Contractor zapewniają siłę 3,87 tony.

3CX SM

3CX SUPER

3CX SUPER SM

3CX CONTRACTOR

7370

8070

7855

8258

8176

55 (74)

55 (74) lub 68 (91)

68 (91)

68 (91)

81 (109)

4,24

4,25/5,46

4,37

4,37/5,58

4,24/5,46

2WS

2WS

4WS

4WS

2WS

Siła odspajania lemiesza

kgf

6170

6531

6227

6590

6531

Maksymalna pojemność lemiesza ładowarki

m³

1,1*

1,2**

1,2*

1,2**

1,2**

wsun./wysun. kgf

3217

3225 / 2255

3217

3225 / 2255

3903 / 2729

kgf

6324

6228

6324

6228

6228

Maksymalna siła odrywania lemiesza
Maksymalna siła odrywania łyżki

*Łyżka ładowarkowa ogólnego stosowania ** Łyżka 6 w 1
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KOPARKO-ŁADOWARKA 4CX ECO
2. Komfort i kontrola
Umieszczone przy fotelu ergonomiczne elementy
sterujące — standardowe wyposażenie w niektórych
modelach — zapewniają niezwykłą zwrotność,
sterowanie palcami i wyjątkowy komfort.

1. Nadzwyczajna głębokość
Model JCB 4CX Super to maszyna
o wysokiej wydajności za sprawą
standardowego ramienia o długości 14'
i opcjonalnego ramienia koparki o długości
15' 6" oraz głębokości kopania 6,51 m.
2

3. Maksymalna wytrzymałość
1

Nasz silnik EcoMax został przetestowany
w najtrudniejszych zastosowaniach
i warunkach.

4

3

5

6

6. Dostęp do
wszystkich miejsc
4. Prędkość ma znaczenie
Zwiększony szczytowy przepływ oleju
wynoszący 165 l/min gwarantuje szybkie
i elastyczne cykle modelu 4CX.

12
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5. Dbałość o szczegóły
Spawane maszynowo jednoelementowe
podwozie JCB pozwala zmaksymalizować
wytrzymałość i zminimalizować masę maszyny.

Możliwość wyboru trzech trybów
sterowania odpowiednich dla
każdej sytuacji: dwa koła, cztery
koła lub tryb kraba.

KOPARKO-ŁADOWARKA 4CX

Pojemność opcjonalnej łyżki wynosząca 1,3 m³ oraz 3 tryby sterowania zapewniają wyjątkową
wydajność na placu budowy.

Na nowej, wielofunkcyjnej desce rozdzielczej JCB wyświetlane jest chwilowe i średnie zużycie paliwa.

4CX
Masa robocza
Moc całkowita silnika
Głębokość kopania

kg
kW (KM)
wsun./wysun. m

Tryb sterowania

Siłownik kierowniczy jest chroniony przed
uszkodzeniami mechanicznymi, ponieważ jest
zamontowany za przednią osią.

4CX SM

4CX SUPER

4CX SUPER SM

4CN

8152

8599

8130

8880

8660

81 (109)

81 (109)

81 (109)

81 (109)

81 (109)

4,32

5,53

6,51

5,35/6,51

5,19

4WS

4WS

4WS

4WS

4WS

Siła odspajania lemiesza

kgf

6227

6590

6590

6590

6590

Maksymalna pojemność lemiesza ładowarki

m³

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

wsun./wysun. kgf

3893

3903 / 2729

3713

3722 / 2675

3893

kgf

6324

6228

6234

6234

6929

Maksymalna siła odrywania lemiesza
Maksymalna siła odrywania łyżki
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KOPARKO-ŁADOWARKA 5CX WASTEMASTER
2. Bezpieczeństwo ma znaczenie
Otwarcie drzwi, gdy model 5CX Wastemaster jest w pozycji
podniesionej, wywołuje alarm dźwiękowy, ostrzegający operatora
o konieczności opuszczenia maszyny przed wyjściem.

3. Niskie zużycia paliwa
Specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez
JCB układ przeniesienia napędu wykorzystuje naszą technologię
EcoRoad w celu zmniejszenia zużycia paliwa do 25%.

1

4. Pełne połączenie
3

Nasza montowana standardowo rama
zaczepowa stanowi stabilną i bezpieczną
platformę roboczą i umożliwia łatwe
manewrowanie i przemieszczanie kontenerów.

2

1. Szerokie możliwości kopania
Moduł koparki o długości 7,10 m pozwala
w pełni wykorzystać większą wysokość pracy,
umożliwiając przenoszenie materiału
w kontenerze w celu zapewnienia optymalnego
ubicia i równomiernego załadunku.

4

5

6

5. Pełna ochrona
Model 5CX Wastemaster jest odporny
na wszelkie warunki środowiskowe.
Wyposażono go w dodatkową ochronę
wysięgnika, oświetlenia i opon.

14
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6. Sięgamy wyżej
Wydłużyliśmy tylne nogi stabilizujące
w celu zwiększenia wysokości podnoszenia
o 400 mm i zapewnienia optymalnej
widoczności wnętrza kontenera.

KOPARKO-ŁADOWARKA 5CX WASTEMASTER

Ramiona o wysokiej wytrzymałości pozwalają
na prace w miejscach zbiórki odpadów.

Dostępne do zamontowania różne rodzaje
osprzętu ładującego pozwalają na szybkie i łatwe
usuwanie wycieków materiałów.

Zamiatarka z pojemnikiem JCB to maszyna
skutecznie utrzymująca plac w czystości.

Wypełnione cieczą opony samouszczelniają
mniejsze przebicia, co skraca czas przestojów.

Wysuwane nogi stabilizujące zapewniają nadzwyczajną widoczność zawartości kontenera i całego placu.

5CX WM
Masa robocza
Moc całkowita silnika
Głębokość kopania

kg

81 (109)

wsun./wysun. m

5,35/6,51

Tryb sterowania

4WS

Siła odspajania lemiesza

kgf

6590

Maksymalna pojemność lemiesza ładowarki

m³

1,3

Maksymalna siła odrywania lemiesza
Nowy model JCB 5CX Wastemaster jest niezwykle wszechstronny.

10600

kW (KM)

Maksymalna siła odrywania łyżki

wsun./wysun. kgf
kgf

2675 / 3722
6230
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OSPRZĘT
OSPRZĘT JCB JEST PROJEKTOWANY W CELU SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ NASZYCH MASZYN I ZAPEWNIENIA OPTYMALNEJ
PRODUKTYWNOŚCI. OFERUJEMY ODPOWIEDNI OSPRZĘT
DO WSZYSTKICH KOPARKO-ŁADOWAREK JCB: OD ŁYŻEK,
PRZEZ NARZĘDZIA HYDRAULICZNE, SPRZĘT DO UGNIATANIA
PO SKRAWARKI.

W celu zapewnienia większej
uniwersalności można użyć koparkoładowarki jako źródła zasilania całej
gamy narzędzi ręcznych.

Zamiatarki z pojemnikiem.

16
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Skrawarki.

Wiertnica.

Młoty.

OSPRZĘT

Masa

kg

HAMMERMASTER HM115

HAMMERMASTER HM166Q

HAMMERMASTER HM266Q

HAMMERMASTER HM386Q

HAMMERMASTER HM496Q

WIERTNICA

110

162

224

329

480

105 + świder

Masa nośnika

t

45

2,0–4,5

2,8–6,0

4,5–9,0

6,0–12

2,0–8,0

Energia uderzenia (rzeczywista)

J

1,0–3,5

252

376

600

850

Moment obrotowy 3500–6000 Nm

200

1020 - 1750

840 - 1400

600 - 1380

540 - 1250

Nie dotyczy

Min. – maks. częstotliwość uderzeń

bpm

ZAMIATARKA Z POJEMNIKIEM

SKRAWARKA

CHWYTAK KRAWĘŻNIKÓW

ZAGĘSZCZARKA

Szerokość

mm

1500 - 2400

400

Nie dotyczy

305

WIDŁY/RAMY
75-125

Pojemność

m³

0,37–0,4

Nie dotyczy

180 kg

Nie dotyczy

1–4 t na widły

Masa

kg

700 - 850

500

65 - 98

178

115

CZERPAK UNIWERSALNY

ŁYŻKA DO SKARPOWANIA

ŁYŻKA UNIWERSALNA

ŁYŻKA 6 W 1

ŁYŻKA ŁADOWARKOWA Z KOŃCÓWKĄ
BOCZNĄ

Szerokość

mm

230 - 900

1200 - 1520

1850 - 2440

1850 - 2440

1850

Pojemność

m³

0,028–0,2

0,12–0,18

0,45–1,1

0,16–1,3

0,62

Masa

kg

52 - 179

116 - 172

153 - 527

190 - 457

500

PŁUG ŚNIEŻNY

CZERPAK WZMOCNIONY

STOŻKOWA ŁYŻKA DO KOPANIA ROWÓW

ŁYŻKA SZCZĘKOWA

UCHYLNA ŁYŻKA DO SKARPOWANIA

Szerokość

mm

250 - 900

305 - 1676

24

1525

2290

Pojemność

m³

0,04–0,12

0,06–0,1

0,2

0,16

Nie dotyczy

Masa

kg

105 - 210

111 - 185

280

340

490

*Możliwości podłączenia osprzętu różnią się w zależności od modelu i specyfikacji maszyny.

Łyżki do kopania rowów.

Łyżki ładowarkowe z końcówką boczną.

Łyżki trapezowe.

Chwytaki krawężników.

RODZINA KOPARKO-ŁADOWAREK
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LIVELINK – INTELIGENTNIEJSZA PRACA
LIVELINK TO INNOWACYJNY SYSTEM
OPROGRAMOWANIA, KTÓRY UMOŻLIWIA
ZDALNE MONITOROWANIE MASZYN JCB — ZA
POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ
W SYSTEMIE ONLINE, POCZTY ELEKTRONICZNEJ
LUB TELEFONII KOMÓRKOWEJ. DOSTĘP DO
LICZNYCH DANYCH, OD ALARMÓW MASZYNY
PO INFORMACJE ARCHIWALNE,
ZAPISYWANYCH W BEZPIECZNYM
CENTRUM DANYCH.

Produktywność oraz
korzyści finansowe
Możliwość monitorowania i zarządzania
poziomem paliwa w maszynach przez cały
dzień za pomocą funkcji analizy. Funkcja
LiveLink jest wyposażona we wszechstronne
narzędzie do raportowania, umożliwiające
zarządzanie czasem pracy bezusterkowej
i wykorzystaniem maszyn, tak aby jak
najlepiej eksploatować posiadany sprzęt.

Łatwiejsza konserwacja

Bezpieczeństwo

Precyzyjne monitorowanie godzin i alarmy
serwisowe ułatwiają planowanie
konserwacji, a dane o lokalizacji w czasie
rzeczywistym ułatwiają zarządzanie flotą.
Dostępne są również rejestry krytycznych
alarmów i historii konserwacji maszyny.

Przesyłane bezpośrednio na telefon
komórkowy w czasie rzeczywistym przez
system LiveLink alarmy przekroczenia
wyznaczonego obszaru geograficznego
(geofence) ostrzegają o nieuprawnionym
użyciu. Inne korzyści to informacje w czasie
rzeczywistym o lokalizacji; system Livelink
jest wyposażony we własną wewnętrzną
baterię i antenę.

Uwaga: Funkcje systemu LiveLink zależą od modelu; należy zapoznać się z danymi
technicznymi maszyny.
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WARTOŚĆ DODANA
DZIAŁAJĄCA NA CAŁYM ŚWIECIE SIEĆ PUNKTÓW OBSŁUGI
KLIENTA FIRMY JCB ZAPEWNIA POMOC TECHNICZNĄ NA
NAJWYŻSZYM POZIOMIE. NIEZALEŻNIE OD POTRZEB I MIEJSCA
UDZIELAMY SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ POMOCY, ABY ZAPEWNIĆ
PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ MASZYN.

1

1 Zespół pomocy technicznej zapewnia
natychmiastowy i całodobowy dostęp do fachowej
wiedzy, a zespoły ds. finansów i ubezpieczeń oferują
elastyczne i konkurencyjne oferty.
2 Globalna sieć sprzedaży części zamiennych firmy
JCB to kolejny czynnik poprawiający wydajność.
Korzystając z 15 regionalnych central, możemy
w ciągu 24 godzin dostarczyć ok. 95% wszystkich
części w dowolne miejsce na świecie. Oryginalne
części JCB są perfekcyjnie dopasowane do maszyn
i gwarantują optymalną wydajność i produktywność.

2

3

3 Usługi serwisowe JCB Assetcare obejmują
wszechstronne, przedłużone pakiety gwarancyjne
i umowy serwisowe, a także umowy dotyczące
wyłącznie serwisu lub napraw i konserwacji.
Niezależnie od wybranej opcji nasze zespoły
serwisowe na całym świecie oferują usługi
w konkurencyjnych cenach, elastyczne
umowy oraz szybkie i skuteczne naprawy
w ramach ubezpieczenia.

Zakłady produkcyjne
Przedstawicielstwa handlowe
Centrale dystrybucji części
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