MEMÓRIA DESCRITIVA
TRATOR AGRÍCOLA JCB 536-95 AGRI Tier 4F

Fotografia meramente ilustrativa

MOTOR
Características Principais:
Fabricante

JCB

Modelo

ECOMAX

N.º de cilindros

4

N.º de válvulas

16
cm3

Cilindrada
Aspiração

4400
Turbo c/ intercooler e aftercooler

Potência máxima@2200 rpm

kw/hp

Binário máximo@1500 rpm

nm

Cumpre as normas sobre a emissão de poluentes
Capacidade do reservatório de combustível
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516
EU Stage IV/ EPA Tier 4F

ltr

Duas baterias de 110 Amperes/hora, com corta corrente

81 / 109

169

Tratamento dos gases de escape

Não

Filtro de partículas

Nas máquinas com motores equipados de filtros de partículas, estes têm de ser substituídos entre
as 4000 e 8000h de serviço.
A regeneração ativa dos filtros de partículas tem de ser feita frequentemente. Durante este período
a máquina tem de estar imobilizada. O tempo de regeneração vai de 15 a 30 minutos.

Sim

AdBlue® e SCR
O Catalisador (SCR) do seu motor JCB dura a vida útil da máquina. Não necessita de ser
substituído.
Regeneração passiva. Não é necessário a imobilização da máquina.

MOTOR JCB CUMPRE AS NORMAS TIER 4F SEM NECESSIDADE DE FILTRO DE PARTÍCULAS

Sistema de Adblue®:
Reservatório de Adblue® com capacidade para 21 litros,
montado no lado oposto ao reservatório de gasóleo;
Consumo médio de 1,8% de AdBlue® por cada litro de
combustível;
Substituição do filtro a cada 1.000hrs;
Tampa de segurança com chave dedicada, ambas identificadas
pela cor AZUL;
Outras características:
Duas válvulas de admissão e duas de escape
Ventilador da refrigeração reversível automático, com acionamento hidráulico
Filtro de ar seco de duplo elemento e pré-filtro interno com auto-limpeza
Filtro do óleo de enroscar com válvula de retenção no suporte
Circuito de lubrificação com válvula de retenção, evita que o óleo escoe totalmente para o cárter
garantindo menor desgaste nos arranques a frio;
2 filtros de gasóleo com decantador e sensor de aviso de existência de água no gasóleo
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Características Principais:
Fabricante

JCB

Tipo

Powershift

N.º Velocidades

4

Velocidade de deslocação máxima

Km/h

33

Inversor de direção na coluna do volante e no comando da lança
Mudança de velocidade no comando da lança
Seleção da tração 2WD/4WD através de interruptor
Pneus:
Dimensões

460/70 R24

Eixos:
Marca e Tipo

JCB Max-Trac

Diferenciais “MAX TRAC” de torque proporcional, possuem um conjunto de engrenagens
planetárias e satélites especialmente concebidas e fabricadas para, em caso de falta de aderência
numa das rodas, transferir automaticamente 25% do torque (binário) para a outra roda sem
qualquer intervenção do operador. Este sistema reduz a patinagem das rodas garantindo uma
maior aderência e menor desgaste dos pneus.
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SISTEMA DE TRAVAGEM
Fabricante

JCB

Travão de serviço:
Acionamento

Hidráulico

Servo assistência

Através do sistema hidráulico

Tipo

Multi-discos em banho de óleo, auto-ajustáveis

Montagem

Eixo frontal

Travão de estacionamento:

Travão hidráulico SAHR com acionamento por molas e
desengate hidráulico.

Travão de reboque:
Circuito hidráulico de linha dupla com tomada para sistema
EBS (Electronically Controlled Braking System). Também
pode rebocar reboque com travão hidráulico simples.
C – Linha de alta pressão
D – Linha de baixa pressão
E – Tomada para EBS
SISTEMA DE DIREÇÃO
Direção Hidrostática alimentada pelo sistema hidráulico através de válvula de prioridade
Raio de viragem às rodas de 3,7 metros
Seletor de modo de direção com três opções:

Direção às quatro rodas

Direção às rodas da frente
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Deslocação lateral

SISTEMA HIDRÁULICO
Características principais:
Tipo de Bomba

Caudal Variável

N.º de Bombas

1

Caudal máximo

l/min

140

Pressão máxima

bar

241

Elevação da lança

seg

5.6

Descida da lança

seg

6.3

Extensão

seg

9.4

Recolha

seg

10.0

Basculamento do balde

seg

1.9

Enrolamento do balde

seg

2.5

Ciclos de trabalho:

Válvulas de segurança nos cilindros de basculamento do porta-garfos, telescópica e elevação da
lança
Válvula de corte da transmissão acionado pelo pedal de travão. Liberta potência para o sistema
hidráulico
Outras características:
Circuito hidráulico regenerativo. Redução do tempo de ciclo na descida da
lança

Amortecimento de fim-de-curso na elevação
Dois interruptores para despressurização do sistema hidráulico, facilita o
engate das tomadas rápidas dos circuitos hidráulicos auxiliares. Um no
interior da cabina e outro no exterior
Função automática para “sacudir” o balde, facilita a descarga completa do
material carregado.

Sistema hidráulico auxiliar frontal (duplo efeito)

Sistema hidráulico auxiliar traseiro (duplo efeito)
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LANÇA TELESCÓPICA E PORTA GARFOS
Lança telescópica com perfil em U, fabricada numa chapa única em aço de grande resistência soldada
em apenas duas arestas

Lança equipada com calços afináveis, de manutenção reduzida
Porta garfos de engate rápido JCB de elevação paralela, com cavilha de bloqueio operada por alavanca,
compatível com garfos para paletes e uma vasta gama de acessórios
Função hidráulica auxiliar montada na extremidade da lança
DESEMPENHO
Capacidade máxima de elevação

Kg

3600

Capacidade de elevação à máxima altura

Kg

1600

Capacidade elevação ao máximo alcance

Kg

500

Altura máxima de elevação

m

9.49

Alcance à altura máxima elevação

m

2.43

Alcance máximo frontal

m

6.55

Alcance c/ 1 Tonelada de carga

m

5.08

Altura de colocação

m

8.78

O sistema hidráulico da máquina possui ADAPTIVE LOAD
CONTROL (controlo da carga adaptativo) que cumpre e
ultrapassa as exigências da norma EN150000 relativa à
estabilidade longitudinal da máquina. O controlo possui um
limitador proporcional que atua reduzindo progressivamente o
caudal disponível para os movimentos da lança, evitando paragens
bruscas, para maior conforto do operador, e permitindo a
operação da máquina em toda a sua amplitude de trabalho. O
controlo através de limitador proporcional permite que as
velocidades hidráulicas de operação sejam sempre maximizadas
sem comprometer a estabilidade da máquina. O sistema desligase automaticamente em deslocação e quando a lança está totalmente recolhida, para máximo
desempenho do sistema hidráulico.
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CABINA COMMAND PLUS
A nova cabina JCB COMMAND PLUS é construída com materiais de qualidade igual ao melhor que
a indústria automóvel nos habituou, designadamente nos painéis interiores em plástico moldado por
injeção, apresenta um ambiente de trabalho excecionalmente confortável e silencioso. A JCB quis
proporcionar um conforto absoluto, até ao operador mais exigente
Maior largura e comprimento que representa um acréscimo em 12% no espaço disponível
relativamente à geração anterior. A maior cabina nesta classe de máquinas agrícolas
Coluna de direção ajustável e rebatível com memória de posição
Vidro frontal único, que substitui o para-brisas e vidro superior, permite uma visibilidade total sem
obstáculos para a frente e para cima
4 escovas limpa-vidros asseguram um varrimento de 92% do vidro frontal único, mantendo sempre a
excelente visibilidade.

Fotografias meramente ilustrativas

Novo ecrã digital de 7’’ com comando rotativo. Comandos e
interruptores agrupados por funções
Ar condicionado

Distribuição da ventilação otimizada com seleção para o parabrisas, operador ou ambos e sistema de desembaciamento,
agora 66% mais rápido que na geração anterior
Redução do nível de ruído em 50% para 69 dBA. O mais baixo nesta classe de máquinas agrícolas
Borrachas das portas feitas à medida permitindo um ajuste perfeito entre porta e moldura da cabina
para minimizar o ruído e a entrada de pó
Segurança – Interruptor de presença do operador. Todos os comandos ficam inibidos se o operador
se levantar do assento
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PESO E DIMENSÕES ESTÁTICAS

A

Altura total à cabina

m

2.49

B

Largura total aos pneus

m

2.34

C

Largura interior da cabina

m

0.97

D

Via dianteira

m

1.87

E

Distância ente eixos

m

2.75

F

Comprimento total aos pneus da frente

m

4.38

G

Comprimento total ao porta garfos

m

4.99

H

Altura ao solo

m

0.40

J

Distância do eixo da frente ao porta garfos

m

1.21

K

Distância do eixo traseiro à traseira

m

1.03

Raio de viragem exterior aos pneus

m

3.70

Enrolamento do engate rápido

º

41

Basculamento do engate rápido

º

24

Peso total sem carga

Kg

8760

Comprimentos dos garfos

m
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SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO REMOTA JCB LIVELINK (GPS)

É o sistema de monitorização remota da máquina que permite obter
através do computador as seguintes informações da máquina:
Localização atual e histórico de localizações
Controlo de horas de trabalho: Diário, total e horas até à próxima revisão
Relatórios de desempenho e receber mensagens de alerta através de e-mail
Gratuito durante 5 anos.
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PONTOS A REALÇAR
Todos os órgãos da máquina são fabricados pela JCB (motor, transmissão, eixos, lanças, cilindros de
elevação etc.).
Motor diesel JCB ECOMAX com 16 válvulas (2 de escape e 2 de admissão), maximiza o nível de
aspiração.
Sistema de injeção de alta pressão “Common Rail”. Turbo-compressor com aftercooler
Ventilador da refrigeração reversível automático, com acionamento hidráulico
Válvula de retenção no sistema de lubrificação do motor. Impede o óleo de escorrer para o cárter, evita
desgastes prematuros nos arranques a frio.
Depósito hidráulico na traseira do chassis. Não necessita de contrapeso para equilibrar a máquina.
Circuito hidráulico regenerativo. Redução do tempo de ciclo na recolha da lança.
Amortecimento de fim-de-curso na elevação.
Válvulas de segurança nos cilindros de basculamento do porta-garfos, telescópica e elevação da lança
Dois interruptores para despressurização do sistema hidráulico, facilita o engate das tomadas rápidas dos
circuitos hidráulicos auxiliares. Um no interior da cabina e outro no exterior
Função automática para “sacudir” o balde, facilita a descarga completa do material carregado.
Indicador de carga ao nível dos olhos.
Nariz e a lança de peça única, sem quaisquer soldaduras.
Lubrificação da lança com recurso a lubrificante seco (a massa de lubrificação ao misturar-se com terras
e areias atua como substância abrasiva, provocando desgastes prematuros dos calços).
Os guarda-lamas movimentam-se com as rodas para proteção acrescida, permitindo que o operador
visualize rapidamente a direção das rodas.
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Fotografias meramente ilustrativas
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