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i n z e r c i ai n z e r c i a

O vynikajúcom mene firmy JCB a o vysokej 
kvalite a spoľahlivosti výrobkov svedčí aj po-
diel takmer 30 % na svetovom trhu telesko-
pických manipulátorov. Takto vysoké číslo 
jasne ukazuje technický náskok a kvalitu vý-
roby značky JCB a zaväzuje k hľadaniu nových 
technológií a výrobných procesov pre neustále 
zlepšovanie. Pre udržanie tejto pozície na trhu 
medzi ostatnými dvadsiatimi výrobcami týchto 
strojov firma JCB má vlastné školské centrum 
JCB ACADEMY, ktoré vychováva najlepších 
odborníkov v odbore do všetkých sfér výroby 
a vďaka vlastnému vývoju a výrobe má neustále 
výslednú špičkovú kvalitu pod dohľadom. Pre 
teleskopické manipulátory si firma JCB vyrába 
dokonca aj motory DIESELMAX sama. Obdob-

ná filozofia výroby je aj v kolesových naklada-
čoch, pre ktoré si firma JCB vyrába podvozky, 
rámy, kabíny, hydraulické piesty a ďalšie sú-
čiastky priamo vo svojich anglických továr-
ňach. Týmto si firma JCB získava obrovský ná-
skok oproti konkurencii, pretože dokáže oveľa 
lepšie kontrolovať svoj výrobný proces a použí-
va len tie najkvalitnejšie diely pre montáž do 
strojov JCB.

Zakladateľ firmy Joseph Cyril Bamford za-
stáva f ilozofiu, ktorá dostala f irmu JCB na 
popredné pozície v predaji. Kvalita a spoľahli-
vosť strojov je na prvom mieste pred ostatnými 
požiadavkami. Z tohto dôvodu sa venuje už pri 
návrhu stroja pozornosť každému konštrukč-
nému detailu. V súčasnej dobe je výrobné port-
fólio viac ako 300 strojov. Pre všetky tieto stro-
je, aby poskytovali maximálnu spoľahlivosť, 
si všetky hydraulické piesty JCB vyrába sama. 
Hydraulické piesty a čapy sa po opracovaní 
kompletne chrómujú, následne leštia a lapujú. 
Špecialitou je, že čapy hydraulických valcov 
a piestov s ich telom sú spojené tzv. temova-

ním a nie klasickým navarovaním, ako u iných 
výrobcov. Táto technológia výroby zaistí ho-
mogénne spojenie materiálu a poskytne vyššiu 
pevnosť, húževnatosť a životnosť.

Hlavný rám
Pre teleskopické manipulátory a ostatnú 

manipulačnú techniku je hlavný rám a rameno 
s výložníkom srdcom stroja. Vyrába sa zo špeci-
álnej ocele, ktorá je pri príchode do výrobného 
závodu testovaná. Rozhodujúce je požadované 
zloženie a pevnosť materiálu.

Pre 12 rôznych typov z produkcie AGRI je 
vyrábaný hlavný rám podľa špecifických požia-
daviek na stroj. Dĺžka, tvar a sila stien hlavné-
ho rámu sa v závislosti od typu manipulátora 
pohybuje od 15 do 25 mm. Tým odpadá potre-
ba dodatočného doťaženia zadným závažím, 
či navarovaním bočných dosiek, pričom už od 
nosnosti 3 ton je rám silnejší až o 25 % než 
na rovnako výkonných strojoch konkurencie. 
Rám sa na stolicu naboduje a celkové zvarenie 
vykonajú automatické roboty. Pri zváraní jed-
notlivých súčastí dochádza k pnutiu zváraných 
dielov. Pnutie sa odstráni tak, že sa vyzvára-
ná súčiastka dá do antistresovej komory. Tam 
zotrvá po dobu 12 hodín pri teplote 5 000 °C 
a po pomalom ochladení sa pnutie odstráni. Po 
opätovnom prekontrolovaní súčiastky môže ísť 
do lakovne. Celý proces výroby rámu teda trvá 
cez 14 hodín.

Rameno a výložník
Vyrába sa z kvalitnej ocele ohýbaním ob-

rovským lisom pod tlakom 600 ton, natvaruje 
rameno a výložník do tvaru U. Každý typ te-
leskopického manipulátora má inú silu, veľkosť 
a tvar, podľa nosnosti a špecifík na daný stroj. 
Vonkajšie rameno je navyše zvonku vystužené 

v miestach najväčšieho zaťaženia. Puzdra pre 
čapy na ráme a výložníku sú vyrobené tlako-
vým liatím a majú špeciálny tvar pre zaistenie 
maximálnej stability. Na výložníku je najdôle-
žitejšie jeho zakončenie. Je vyrobený z jedné-
ho kusa a nie je ako v konkurenčných strojoch 
skrutkovaný alebo navarovaný. Všetky zvárané 
miesta majú pre zníženie pnutia pretiahnuté 
zvary v poloblúku.

Motory
Do pripraveného rámu sa montujú motory 

vlastnej výroby JCB DIESELMAX s výkonom 100, 
130 a 145 koní. Nový výrobný závod produku-
je cca 130 000 motorov ročne. Tieto motory 
sú špeciálne konštrukčne prispôsobené pre 
manipulátory. Preto poskytujú nízku spotrebu 
a vyšší krútiaci moment v celom priebehu otá-
čok ako univerzálne motory používané v rôz-
nych typoch strojov. Motor a prevodovka zviera 
uhol 450 a medzi motorom a prevodovkou je 
tlmič kmitov hydrodamp a olejová turbospoj-
ka. Medzi motorom a hydraulickým čerpadlom 
je taktiež tlmič kmitov pre zníženie vibrácií na 
hydraulické čerpadlo variflow. Taktiež nápravy 
s nosnosťou 25 ton s uzávierkou LSD si firma 
JCB vyrába sama.

Firma JCB uviedla na trh pre poľnohospo-
dárov ďalšie zaujímavé modely teleskopických 
manipulátorov. Kompaktný teleskopický ma-
nipulátor JCB 527-58, ktorý tvorí medzičlá-
nok medzi malými teleskopickými nakladačmi 
a teleskopickými manipulátormi. Týmto vznikol 
kompaktný teleskopický nakladač, ktorý roz-
širuje výrobný program firmy JCB. Tento stroj 
JCB 527-58 má úplne novú koncepciu pohonu, 
aby bola dosiahnutá čo najprijateľnejšia veľ-
kosť. Šírkou 204 cm a výškou 200 cm sa vojde 
do každej maštale. Motor JCB Dieselmax s vý-
konom 100 k je umiestnený na boku. Priamo 
na prírubu je pripevnené čerpadlo a hydromo-
tor s mechanickým pohonom oboch riadených 
náprav. Podľa využitia stroja sa klient môže 
rozhodnúť pre použitie rôznych priemerov 
pneumatík, 20“ alebo 24“ - potom je stroj JCB 
527-58 široký 215 cm a vysoký 210 cm. Podľa 
typického označenia stroja JCB sú úplne zrej-

mé parametre, pracovná nosnosť 2,7 tony 
a zdvíhacia výška 5,8 m.

Manipulátory už majú svoje pevné miesto 
v každodennom živote poľnohospodárskeho 
podniku a niekedy stačí skutočne len krôčik 
k tomu, aby aj tento druh stroja dokázal vyrie-
šiť zvýšené požiadavky na riešenie vyšších po-
žiadaviek na výkonnosť či hmotnosť nákladu či 
prekážky. Takto zaujímavý model, ktorý konku-
ruje kolesovým nakladačom nosnosťou, je stroj 
JCB 550-80 Agri Plus.

Model 550-80 je charakterizovaný výškovým 
dosahom 8 m a zdvihovou silou 5 000 kg. Stroj 
je robustnejší, čomu zodpovedá naozaj dospe-
lá hmotnosť - tesne nad 10 ton. Konštrukcia 
sa tradične spolieha na silný kvalitný rám so 
spevnením kritických miest pre dlhú životnosť 
a spoľahlivosť stroja. Rameno a výložník stroja 
sú najmasívnejšie zo všetkých teleskopických 
manipulátorov na trhu. Na konci výložníka sa 
nachádza „Z vahadlo“, ako na kolesových na-
kladačoch, čo zabezpečí maximálnu trhaciu 
silu 6 650 kN. Pre bezpečnú prácu tvorí prekry-
tie ramena a výložníka 28 %. A mazanie obsta-
ráva po 500 Mth špeciálny vosk Vaxoyl. Pohon 
zabezpečuje skvele prístupný moderný motor 
Dieselmax s výkonom 145 k a nadpriemerným 
krútiacim momentom 550 Nm, ďalej 4-stup-
ňová prevodovka radená pod zaťažením s me-
chanickým prenosom výkonu na kolesá. Hyd-
raulická sústava využíva variabilné čerpadlo 
s výkonom 140 l.min-1. Stroj je vyšší cca o 10 
cm a tiež výrazne širší pre lepší výhľad z kabíny 
a vyššiu stabilitu. Pre pohodlnú jazdu je stroj 
vybavený veľmi účinným tlmičom torzných 
kmitov. Manévrovateľnosť zostala tradične 
skvelá, polomer otáčania je prakticky zhodný 

s predchádzajúcimi typmi. Stroj je preto určený 
na vyplnenie nakladacích požiadaviek v oblasti 
medzi manipulátormi a strednými kolesovými 
nakladačmi. Má naozaj veľkú silu a pritom ma-
ximálnu univerzálnosť pre každodenné mani-
pulácie.

Niektorí klienti objavujú JCB teleskopické 
manipulátory mimo sekciu AGRI. Tieto sta-
vebné prevedenia majú menší výkon motora 
len 85 k alebo 100 k s pojazdovou rýchlosťou 
29 alebo 33 km.h-1, 4-stupňovou prevodovkou 
pre pojazd s hydraulickým zubovým čerpadlom 
82 l.min-1. Tieto stavebné varianty dosahujú aj 
pri rovnakom označení stroja dobu cyklu 34,1 
sekúnd a hydraulický olej prúdi do prvého zvo-
leného spotrebiča a neposkytne žiadne zdie-
ľanie prietoku oleja. Celkom jednoznačne bez 
rovného zakrytovaného podvozku a uzávierky 
diferenciálu sa hodí na pokojné práce do sta-
vebníctva.

Rozdiel týchto parametrov so strojmi v pre-
vedení AGRI je úplne jednoznačný. Rovnaké 
typové označenie stroja v prevedení AGRI-
-XTRA ponúkne vyšší výkon motora 130 k - 145 
k, automatickú 6-stupňovou prevodovku, ktorá 
citlivo radí, podľa zaťaženia stroja umožní do-
siahnuť pojazdovú rýchlosť 40 km.h-1. Ovládací 
joystik s proporcionálnym ovládaním je pev-
nou súčasťou lakťovej opierky sedačky a tak 
spoľahlivo a presne kopíruje pohyby vodiča pri 
jazde. To zvyšuje precíznosť práce a rýchlosť 
nakladania. Hlavný rozvádzač hydrauliky je di-
menzovaný pre rýchlejší prietok hydraulického 
oleja a umožňuje tak rýchlejšie reakcie a vyšší 
nakladací výkon spolu s menším zahrievaním 
oleja. Rozvodné potrubie hydrauliky má väčší 
priemer pre umožnenie jednoduchšieho prie-

toku a menšieho zahrievania oleja. Poľnohos-
podárska divízia Agri poskytne axiálne piesto-
vé čerpadlo 140 l.min-1 - variflow s kompletnou 
dobou cyklupráce iba 22,9 sekúnd. Pri použí-
vaní dvoch/troch spotrebičov sa prietok oleja 
hydrauliky zdieľa. Jednoduché multifunkčné 
použitie poskytne vysoký a rýchlo dosahovaný 
výkon pri nízkej spotrebe paliva a prevádzkovej 
teplote stroja.

Samozrejmosťou na všetkých strojoch AGRI 
je komfortná priestranná kabína pre obslu-
hu, ovládanie stroja pomocou ergonomického 
joysticku s precíznym ovládaním výložníka, 
prepínanie jazdných režimov a perfektný vý-
hľad.

JCB si na základe dlhodobých skúseností 
vytvorilo filozofiu, že pre dosiahnutie maxi-
málnej spoľahlivosti a pre dôslednú kontrolu 
výroby musí vyrábať čo najviac dielov v mater-
ských výrobných závodoch. Tým dokáže rýchlo 
reagovať na požiadavky trhu a bezproblémovo 
sledovať celú kvalitu výroby.

Ing. Otto Jirka
JCB Trac-Technik

JCB = 30 % svetového trhu trac-technik
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Obchodní zástupcovia pre Slovensko: 
AGROTIM, Trebišov  agrotim@agrotim.sk  0905 763 778 
TOP TEL, Prešov  zatech@szm.sk  0905 201 416 
AGROMEPA, Slovenská Ľupča  agromepa@agromepa.sk  0903 507 909 
AGRI-SERVIS, Topoľčany, Nitra  agriservis@agriservis.sk  0905 286 800 
AGRARTREND, Nové Zámky  th@agrartrend.eu  0905 215 268 
BIOLIFE, Galanta  peter.czirak@biolife.sk  0915 451 951
TIKA-AGRO VM, Veľký Meder  hacsik@tikaagro.sk  0905 286 796 
AGRO-KUSTRA, Skalica  kucharic@a-kustra.sk  0905 405 264 

Všade na farme 
JCB sa zaviazala k ponuke inovatívnych riešení pre neustále sa meniace 
požiadavky poľnohospodárstva. Produktivita je kľúčom v každom podnikaní, 
a naša odhodlanosť k vytváraniu špecializovaných teleskopických manipulátorov 
a traktorov − v kombinácii s našim bezkonkurenčným servisom a náhradnými 
dielmi vám pomôžu pracovať tvrdšie a dlhšie a tak maximalizovať váš zisk. 

Importér: 
JCB Trac-Technik 
Gastgebgasse 27 
A-1230 Wien 
mail: info@jcbtractechnik.sk 
www.jcbtractechnik.sk 
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Udržať si pozíciu lídra nie je jednoduché
Firma JCB vznikla v roku 1945 a krátko nato sa stala svetovou špičkou 

v stavebnej technike. Už viac ako 35 rokov JCB vyrába pre poľnohospodárov 
manipulačnú techniku Loadall. Prvý model pod označením 520 bol poľnohos-
podármi využívaný už od roku 1977. Krátko nato sa firma presadila v poľno-
hospodárskom sektore i s kolesovými nakladačmi a pre rýchlejšiu reakciu na 
požiadavky špecifického trhu bola v roku 1991 založená divízia Agri.


