ondernemen met

vaktechniek

Veel noviteiten bij JCB
Britse fabrikant blijft dieselen, maar gaat ook naar stroom
JCB introduceerde vorig jaar maar liefst 25 nieuwe machines. Dit jaar wil de Engelse fabrikant maar liefst 35 noviteiten tonen.
Tijdens een persbijeenkomst rond het hoofdkwartier in Rocester maakte het daarmee een fors begin. Hoogtepunt van die
noviteitenshow was de roterende verreiker.
JCB heeft als gerenommeerd fabrikant van verreikers de
markt voor roterende verreikers lang gelaten voor wat die
was, maar komt nu voor het eerst toch met een dergelijke
machine. Klanten hebben daar lang om gevraagd. Hydraload, zo heeft JCB de nieuweling genoemd. De eerste
machine heeft de typeaanduiding 555-210. Daarbij staat 555
voor 5,5 ton maximaal hefvermogen en 210 voor 21 meter
hefhoogte. Op de maximale hoogte tilt de machine nog 2500
kilo en bij maximale horizontale reach nog 850 kilo. Om dit te
kunnen bereiken, heeft JCB een intelligente afstempeling
bedacht. De kruislings aangebrachte stempels kunnen met
één druk op de knop worden uitgeschoven. Dat gebeurt
binnen dertig seconden. Het is ook mogelijk de stempels binnen de breedte van de machine neer te zetten. Ook kunnen
alle stempels individueel worden neergezet. Daarbij heeft de
machine een automatische vlakstelling. JCB heeft een
EcoMax-motor uit eigen huis ingebouwd. Die is diep in de
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onderwagen verzonken, voor een goede toegankelijkheid.
De hydrauliek komt van Kawasaki. Met RFID herkent de
machine de aangebouwde hulpstukken door middel van een
radiosignaal. Het past daarop automatisch het lastdiagram
aan dat bij dit hulpstuk hoort. Voor de hulpstukken is ruimschoots hydrauliekolie voorhanden voor het uitvoeren van
meerdere functies tegelijk, ook bij een laag toerental. Tot de
hulpstukken behoort ook een werkplatform, inclusief afstandsbediening evenals een lier van 5,5 ton.
De machine heeft een transmissie met twee versnellingen.
De machinist kan beschikken over drie stuurmodi, waaronder
automatische vierwielbesturing. De boom heeft een laag
draaipunt, waardoor het zicht over de liggende boom goed is.
Dat wordt nog eens versterkt doordat alle kabels en leidingen
door de boom lopen. Dit geeft bovendien minder slijtage.
TEKST EN FOTO’S: Arend Jan Blomsma

Nieuwe diesels
Tegen de trend in stelde eigenaar Sir
Anthony Bamford dat hij en het bedrijf
het volste vertrouwen houden in de
toekomst van de verbrandingsmotor in het
bouwmachinesegment. “Het is een deel van de
oplossing, niet een deel van het probleem”, zegt
hij daarover. Het bedrijf toonde twee nieuwe
Stage V-motoren. De fabrikant bouwt sinds
2005 de DieselMax-motoren en heeft er sinds
die tijd 750.000 van geproduceerd. Het bedrijf
heeft dus een reputatie hoog te houden. De
eerste nieuwe motor is de 430 DieselMax, als
opvolger van de 440 DieselMax. In plaats van
een 4,4-liter is het nu een 3,0-liter, maar wel
met hogere prestaties. JCB claimt dat de motor
vijf procent minder brandstof verbruikt en
daarmee ook vijf procent minder CO2-uitstoot
geeft. Het vermogen van de motor bedraagt
55 kW (74 pk). Het koppel bedraagt maar liefst
440 Nm en dat is hoog voor een drielitermotor.
De krachtbron bouwt voort op de Stage

Elektrische mini
JCB zet ook in op de elektrificatie van machines. Het merk toonde twee machines met een
accu. Dat was in de eerste plaats de vorig jaar
al aangekondigde minigraver, de 19C-1E. Deze
gaat nu in productie. Hij heeft een lithiumionaccupakket in plaats van de dieselmotor.
De machine is hierdoor vijf keer zo stil dan een
door een diesel aangedreven machine. Hij geeft
bovendien geen uitstoot, zodat het een perfecte
machine is om te werken in afgesloten ruimtes
en op plaatsen waar je anderen niet tot last
wilt zijn. Met drie accupakketten kan iemand
de hele dag werken. Ook zwaar werk, zoals een
sloophamer, kan de machine aan. De 19C-1E
kan op drie verschillende modi draaien. In eco
draait de elektromotor op 1200 toeren per minuut, bij algemeen werk is dat 1600 toeren en

IV-motor en gebruikt grotendeels dezelfde
technieken om de lage uitstoot te realiseren.
JCB gelooft er meer in om de uitstoot in de
verbrandingskamer te minimaliseren dan
tijdens de uitlaatgasnabehandeling. De motor
gebruikt een dieseloxidatiekatalysator en
een partikelfilter, maar geen SCR en heeft zo
dus geen AdBlue nodig. Hij ging van Stage
IV naar Stage V door onder meer een hogere
druk van de brandstofpomp en daarmee ook
van het inspuitsysteem. Het partikelfilter heeft
een automatisch regeneratiesysteem. Voordat
de motor daarmee begint, door middel van
het inspuiten van meer brandstof, krijgt
de machinist een waarschuwing. Door het
gebruik van lichtere materialen is de motor 30
procent lichter en hij is ook 30 procent kleiner.
De onderhoudsbehoefte is gering, onder meer
door het gebruik van hydraulische klepstoters.
Deze motor wordt onder meer toegepast in
de verreikers van de typen 531, 535 en 540.
Ondanks de extra ruimte die het partikelfilter

nodig heeft, kon JCB de motorkap gelijk
houden. Wel is die nu helemaal geel in plaats
van geel-zwart en staat de naam JCB groot op
de beplating beneden de kap.
JCB toonde ook een nieuwe 4,8-liter-EcoMaxStage V-motor. In tegenstelling tot de kleine
motor heeft die wel SCR. De 4,8-liter levert
een vermogen van tussen 81 en 130 kW (108
en 174 pk) en een koppel van tussen 516 en
690 Nm. Beide motoren hebben een
autostopsysteem, dat de motor uitschakelt
als hij langere tijd stationair loopt. Hoe lang
die periode is, kan de machinist zelf bepalen.
Voordat de motor zichzelf uitschakelt, krijgt
hij een signaal, zodat hij eventueel kan
ingrijpen. In tegenstelling tot het startstopsysteem bij auto’s schakelt het systeem
niet weer in door het intrappen van het
gaspedaal. Uit veiligheidsoverwegingen
moet de chauffeur de sleutel omdraaien. De
motoren hebben een olieverversingsinterval
van 500 uur.

bij zwaar werk is het 1800 toeren. Daarnaast is
er Auto Kick Up, dat de motor kortstondig laat
draaien op 2300 toeren.
De samenwerking tussen elektromotor en hydrauliek is beter dan die tussen een diesel en
de hydrauliek. Hierdoor haalt de elektrische
uitvoering een hogere efficiëntie. De basis is
een traditionele 1,9 ton zware mini, met dezelfde geometrie en onderwagen. Met drie cellen heeft de accu een capaciteit van 15 kWh,
met vier van 20 kWh. Hij heeft rechthoekig
gestapelde cellen, waardoor geforceerde koeling niet nodig is, zoals bij cellen in honingraat.
Daarnaast heeft de accu een geavanceerd accumanagement, voor een langere capaciteit
en levensduur.
Met een 220V-laadapparaat kun je in acht
uur laden. Met 480V is dat in twee uur. Het

wisselen van de pakketten is nog wel even
een klusje, met een gewicht van elk pakket
van ongeveer 30 kilo. Hier broedt JCB nog
op een betere oplossing. Bij het wisselen
moeten de cellen worden gereset, om ze
onderling beter te matchen. Eigenlijk geeft
JCB de voorkeur aan het laden tijdens
de pauzes, om de accu’s zodoende ook
niet helemaal leeg te trekken, wat beter
is voor de 
levensduur van de accu’s. Na
2000 laadcycli hebben de accu’s volgens
JCB nog een resterende capaciteit van 85
procent, dus dat lijkt wel goed te zitten. De
machine werkt op een veilig stroomniveau
van 48 volt. De machine is ongeveer
70 procent duurder dan een traditionele
machine, maar daar staan lagere brandstofen onderhoudskosten tegenover.
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