
NOŚNIK NARZĘDZI | 3CX COMPACT

NOWOŚĆ

Moc całkowita: 55 kW (74 KM)    Maksymalna głębokość kopania: 4,33 m    Masa: 6070 kg



Przedstawiamy 3CX Compact — 
najlepszy nośnik narzędzi...
Firma JCB zaprezentowała pionierską koparko-ładowarkę w 1953 r., wprowadzając 
na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań. W naszym szybko zmieniającym się świecie 
również JCB stale ewoluuje, aby nadal spełniać wymogi klienta. Nasza najnowsza 
innowacja, czyli maszyna 3CX Compact, stanowi właśnie odpowiedź na zmieniające 
się potrzeby. Dowiedz się, dlaczego ta maszyna jest najlepszym nośnikiem narzędzi.





BARDZIEJ KOMPAKTOWA.

W WIELU MIEJSCACH JEST CORAZ MNIEJ WOLNEJ PRZESTRZENI. 
DLATEGO NOWĄ MASZYNĘ 3CX COMPACT SKONSTRUOWANO 
TAK, BY ZAPEWNIAŁA DUŻĄ WYDAJNOŚĆ NA NIEWIELKIEJ 
PRZESTRZENI. DZIĘKI TEMU JEST IDEALNA DO PRACY W MIEŚCIE 
I NA OGRANICZONYCH TERENACH BUDOWLANYCH.
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3CX COMPACT4
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1  Powoduje minimalne zakłócenia nawet w 
najciaśniejszych warunkach miejskich dzięki możliwości 
samodzielnego dojechania na miejsce. Tego typu prace 
są często wykonywane ręcznie.

2  Szerokość 1,95 m oznacza, że maszyna 3CX 
Compact jest prawie o pół metra węższa od 
standardowej koparko-ładowarki (w zależności od 
osprzętu). Natomiast wysokość transportowa wynosząca 
2,74 m umożliwia jej dostęp do ograniczonych 
przestrzeni.

3  Niewielka wysokość pozwala na pracę w wielu 
uprzednio niedostępnych miejscach, takich jak niskie 
budynki i podziemia.

4  Dzięki wąskim wymiarom maszyna 
3CX Compact nadaje się idealnie do wjeżdżania 
na teren ogrodów, parków i niewielkich placów 
budowy o ograniczonym dostępie.
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O 35% mniejsza od standardowej 
koparko-ładowarki.

BARDZIEJ KOMPAKTOWA

3CX COMPACT 5



Promień skrętu umożliwiający 
zawrócenie na drodze 

jednojezdniowej

Poniżej 6 m

BARDZIEJ ZWROTNA.
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1  Operator może z łatwością włączyć tryb 2 lub 4 
kół skrętnych do jazdy po drodze lub poruszania się po 
terenie prac.

2  Imponujący promień skrętu wynoszący zaledwie 
5,8 m (przy włączonych hamulcach) umożliwia maszynie 
zakręcenie o całe 180 stopni na drodze jednojezdniowej.

3  Dzięki trzybiegowej przekładni hydrostatycznej 
umożliwiającej osiągnięcie prędkości 40 km/h maszyna 
3CX Compact jest niezwykle niezależna i może 
pokonywać duże odległości w drodze do pracy, 
co zapewnia optymalną produktywność bez konieczności 
korzystania z innych środków transportu.

4  Koparko-ładowarkę 3CX Compact napędza silnik 
JCB by Kohler o wysokim momencie obrotowym i mocy 
wynoszącej 55 kW (74 KM), który nie wymaga układu 
oczyszczania spalin, dzięki czemu koszty serwisu i czasy 
przestojów są zmniejszone do minimum.

NOWA MASZYNA 3CX COMPACT ZAPEWNIA ZUPEŁNIE WYJĄTKOWĄ 
ZWROTNOŚĆ. NIEWIELKI PROMIEŃ SKRĘTU ORAZ WYBIERANE TRYBY 
STEROWANIA UMOŻLIWIAJĄ PRACĘ NA DRODZE JEDNOJEZDNIOWEJ 
PRZY MINIMALNYM POZIOMIE ZAKŁÓCEŃ I MAKSYMALNEJ 
PRODUKTYWNOŚCI.
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Cztery koła skrętne Dwa koła skrętne

3CX COMPACT



Promień skrętu mniejszy 
o 16% niż w standardowej 
koparko-ładowarce.

BARDZIEJ ZWROTNA

73CX COMPACT



BARDZIEJ WSZECHSTRONNA.
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MASZYNA 3CX COMPACT WSPÓŁPRACUJE NIE TYLKO 
Z RÓŻNYM OSPRZĘTEM DO PRZENOSZENIA NARZĘDZI. 
DWUKIERUNKOWY OBWÓD INSTALACJI HYDRAULICZNEJ 
I NARZĘDZI RĘCZNYCH ZAPEWNIA JESZCZE WIĘKSZĄ 
WSZECHSTRONNOŚĆ.

3CX COMPACT
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Wszechstronna 
maszyna do 
różnych zadań.

BARDZIEJ WSZECHSTRONNA

3CX COMPACT
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ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE.
PRZESTRONNA KABINA Z ELEMENTAMI STEROWANIA PODOBNYMI 
DO STOSOWANYCH W KOPARKACH ZAPEWNIA ŁATWOŚĆ 
UŻYTKOWANIA I STEROWANIA, A TAKŻE UMOŻLIWIA 
PRZYJĘCIE PRZEZ OPERATORA O WIELE WYGODNIEJSZEJ POZYCJI.
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1  Trzy elementy sterowania prędkością umożliwiają 
wybór właściwej prędkości za dotknięciem przycisku.

2  Zwiększające łatwość obsługi i sterowność elementy 
sterujące podobne do stosowanych w koparkach należą 
do wyposażenia standardowego. 

3  W pełni regulowany fotel z zawieszeniem umożliwia 
pracę przez cały dzień bez nadmiernego zmęczenia.

4  Wyświetlacz zamontowany w przedniej desce 
rozdzielczej udostępnia wszystkie informacje potrzebne 
podczas jazdy i ładowania.

5  Obwód pomocniczy 12 V do zasilania użytecznych 
akcesoriów, takich jak telefony komórkowe.

6  Zależnie od indywidualnych potrzeb można zamówić 
opcjonalny przełącznik trybów sterowania SAE+/ISO+.

3CX COMPACT
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ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE

Elementy sterujące 
podobne do stosowanych 
w koparkach należą 
do wyposażenia 
standardowego.

3CX COMPACT



1  W maszynie 3CX Compact wykorzystujemy 
jedynie wypróbowane, niezawodne podzespoły, aby 
maksymalnie zwiększyć czas bezawaryjnej pracy i by 
sprzęt mógł jak najdłużej przynosić korzyści finansowe.

Prędkość jazdy po drodze wynosząca 40 km/h 
eliminuje konieczność wynajmu lub zakupu ciężarówki 
do transportu.

2  Bogate wyposażenie przy konkurencyjnej 
cenie oznacza maksymalną opłacalność. Pełna 
gama osprzętu zwiększa wszechstronność 
i zapewnia większe korzyści z wynajmu.

3  System LiveLink należy do wyposażenia 
standardowego i umożliwia monitorowanie 
wykorzystania urządzenia, zużycia paliwa 
i lokalizacji maszyny.

4  Koparko-ładowarki JCB funkcjonują już jako globalna 
waluta za sprawą godnej pozazdroszczenia reputacji, 
jaką cieszą się dzięki swojej jakości i wartości przy 
odsprzedaży.

DOSKONAŁA INWESTYCJA.

DZIĘKI LEGENDARNEJ JAKOŚCI WYKONANIA 
PRODUKTÓW JCB ORAZ ZNANEJ NA CAŁYM 
ŚWIECIE MARCE POPYT I WARTOŚĆ MASZYN PRZY 
ODSPRZEDAŻY POZOSTAJĄ NA WYSOKIM POZIOMIE. 
TO JESZCZE NIE WSZYSTKIE KORZYŚCI POSIADANIA 
NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI 3CX COMPACT.
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DOSKONAŁA INWESTYCJA

Wszechstronne i warte 
swojej ceny konstrukcje.

3CX COMPACT
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LIVELINK — INTELIGENTNIEJSZA PRACA.
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Wydajność maszyn
1  System LiveLink umożliwia m.in. monitorowanie 
czasu przestojów maszyny i dostarcza informacji 
o zużyciu paliwa, co pozwala zaoszczędzić pieniądze 
i poprawić produktywność.

Niezawodność maszyn
2  Precyzyjne monitorowanie godzin i alarmy serwisowe 
ułatwiają planowanie przeglądów, a wypożyczalniom 
umożliwiają dokładne naliczanie opłat. Alarmy techniczne 
i rejestracja historii przeglądów ułatwiają zarządzanie 
maszynami.

SYSTEM JCB LIVELINK WYKORZYSTUJE NAJNOWSZĄ 
TECHNOLOGIĘ SATELITARNĄ, ABY UŁATWIĆ 
WŁAŚCICIELOWI MONITOROWANIE SWOJEJ MASZYNY 
I ZARZĄDZANIE NIĄ ZDALNIE Z DOWOLNEGO MIEJSCA 
NA ŚWIECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY 
INTERNETOWEJ, POCZTY E-MAIL LUB TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO. SYSTEM LIVELINK MOŻE RADYKALNIE 
POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO MASZYN, 
ZARÓWNO TYCH POSIADANYCH PRZEZ SAMYCH 
OPERATORÓW, JAK I NALEŻĄCYCH DO FLOTY.

2 41

Monitorowanie maszyn
3  Regularne raporty dotyczące wydajności, dostępne 
przez witrynę internetową LiveLink, umożliwiają 
kontrolowanie pracy maszyny przez cały dzień.

Bezpieczeństwo maszyn
4  Działająca w czasie rzeczywistym funkcja systemu 
LiveLink pod nazwą geofencing informuje o opuszczeniu 
przez maszynę wyznaczonej strefy. Dostępna jest też 
funkcja alarmów informujących o użytkowaniu poza 
wyznaczonymi godzinami. Firma JCB współpracuje 
z policją w celu odzyskania skradzionych maszyn 
i zapobiegania kradzieżom paliwa.

3CX COMPACT
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WARTOŚĆ DODANA.

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 16 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.

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. 
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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.

Zakłady produkcyjne
Przedstawicielstwa handlowe
Centrale dystrybucji części

31

Uwaga: System JCB LIVELINK i usługi JCB ASSETCARE nie są dostępne w każdym regionie — ich dostępność należy 
potwierdzić u lokalnego przedstawiciela handlowego.

3CX COMPACT
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IDEALNE DO ODNOWY NAWIERZCHNI.

W PRZYPADKU ODNOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
NAJWAŻNIEJSZA JEST WSZECHSTRONNOŚĆ I SZYBKOŚĆ PRZY 
MINIMALNYM POZIOMIE ZAKŁÓCEŃ. NOWA MASZYNA 3CX 
COMPACT MOŻE SZYBKO PRZEMIESZCZAĆ SIĘ NA TERENIE PRAC. 
MOŻE ZAWRACAĆ I PRACOWAĆ NA DRODZE JEDNOJEZDNIOWEJ, 
A NAWET JEŹDZIĆ PO ŚWIEŻYM ASFALCIE, IDEALNIE NADAJE SIĘ 
WIĘC DO ODNOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

1  W odróżnieniu od miniładowarek i koparek 
maszyna 3CX Compact może jeździć po świeżym 
asfalcie dzięki temu, że waży tylko 6 t, ma 4 koła 
skrętne i gumowe opony.

Prędkość jazdy wynosząca 40 km/h oraz promień skrętu 
liczący 5,8 m sprawiają, że maszyna szybko i sprawnie 
porusza się po zatłoczonych obszarach pracy.

2  Parametry maszyny wynoszące jedynie 6 t masy 
i tylko 2,74 m wysokości oznaczają, że z łatwością 
można ją przetransportować wraz z całym sprzętem 
potrzebnym do wykonania prac.

3  Wyśmienita widoczność dzięki wysokiej pozycji 
kierowcy i dużej powierzchni szyb.

4  Nośnik narzędzi jest najchętniej używanym 
produktem do tego typu zastosowań od 
20 lat. Podkładki zabezpieczające to tylko jeden 
z przykładów elementów wyposażenia dostosowanych 
do potrzeb klientów. 3 42

16 3CX COMPACT



IDEALNE DO ODNOWY NAWIERZCHNI
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Łyżka 6-funkcyjna
Sześć zastosowań jednego rodzaju 
osprzętu (kopanie, spychanie, 
zgarnianie, równanie, ładowanie 
i zasypywanie). Przykręcana 
hartowana płyta podstawy 
zainstalowana w celu przedłużenia 
okresu eksploatacji osprzętu.

Młot
Zamontowany na ramieniu 
młot HM166Q jest idealny 
do kruszenia górnej warstwy 
asfaltu przed frezowaniem 
podczas odnowy nawierzchni.

Obwód 
narzędzi ręcznych
Bęben z przewodem elastycznym 
o długości 9 m zapewnia moc 
szerokiemu zakresowi narzędzi 
hydraulicznych o dużym zasięgu 
roboczym, a jego system 
automatycznego zwijania 
ułatwia schowanie go po 
zakończeniu pracy.

Robocze 
oświetlenie LED
2 przednie i 4 tylne światła LED 
o dużej mocy należące do 
wyposażenia standardowego 
zapewniają doskonałą widoczność 
podczas pracy w nocy. Dostępne 
są również opcjonalne zestawy 
10 świateł LED. 

Podkładki 
zabezpieczające
Podkładki stabilizatorów 
zmniejszają uszkodzenia 
nawierzchni drogowych. 
Dostępne są także podkładki 
łyżki zapewniające 
zwiększoną ochronę.

Dodatkowe funkcje 
i osprzęt
Przełączalne elementy sterowania 
ISO/SAE; ręczny młot HM25LV 
z zewnętrznym futerałem; 
zestaw do podnoszenia.

3CX COMPACT



IDEALNE DO NAPRAWY DRÓG.

MASZYNA 3CX COMPACT JEST DOSTĘPNA Z WYPOSAŻENIEM 
ODPOWIEDNIM DO TEGO, BY BYĆ JEDYNYM URZĄDZENIEM 
STOSOWANYM DO PRZYGOTOWYWANIA TRWAŁYCH NAPRAW 
UBYTKÓW NAWIERZCHNI, AWARII RUR KANALIZACYJNYCH, 
KRAWĘŻNIKÓW ITP. DZIĘKI WYPOSAŻENIU W MOCNĄ SKRAWARKĘ, 
ZAMIATARKĘ Z POJEMNIKIEM I HAK HOLOWNICZY DO CIĄGNIĘCIA 
UŻYTECZNYCH NARZĘDZI MASZYNA TA JEST NAPRAWDĘ 
NAJLEPSZYM SPRZĘTEM DO NAPRAWY DRÓG.

4 5
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1  Obwód narzędzi ręcznych umożliwia 
zastosowanie narzędzi takich jak tarcze tnące i młoty. 
Można nawet korzystać jednocześnie z narzędzi 
i z osprzętu maszyny.

2  Można idealnie przygotować trwałą naprawę 
ubytków nawierzchni, wykonując czynności takie 
jak frezowanie, cięcie i zamiatanie.

3  Niewielkie wymiary umożliwiają pracę w 
ograniczonej przestrzeni, która jest niedostępna 
dla koparko-ładowarek o standardowych wymiarach.

4  Promień skrętu poniżej 6 m oznacza, 
że maszyna może pracować na nadal otwartej 
dla ruchu drodze jednojezdniowej.

5  Możliwość wykonywania prac wielu różnych 
maszyn, np. drenaż, przewożenie na widłach, 
przenoszenie krawężników i transport materiałów 
takich jak gorąca smoła.

18 3CX COMPACT



IDEALNE DO NAPRAWY DRÓG
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Zamiatarka 
z pojemnikiem
Zamiatarka z pojemnikiem 
umożliwia dokładne przygotowanie 
powierzchni. Jej konstrukcja 
umożliwia wykonywanie prac 
na drodze jednojezdniowej bez 
przerywania ruchu drogowego.

Skrawarka
Mocny bęben o dużej prędkości 
wycina czyste pionowe ściany we 
frezowanym obszarze. Umożliwia 
to równomierne, dokładne 
zagęszczenie nowego asfaltu 
w przygotowanym obszarze.

Obwód narzędzi 
ręcznych
Bęben z przewodem elastycznym 
o długości 9 m zapewnia moc 
szerokiemu zakresowi narzędzi 
hydraulicznych o dużym zasięgu 
roboczym, a jego system 
automatycznego zwijania 
ułatwia schowanie go 
po zakończeniu pracy.

Młot ręczny
Do zakresu wyposażenia należy 
młot HM25LV. Ten model o niskim 
poziomie wibracji charakteryzuje 
się wyśmienitym stosunkiem mocy 
do ceny i jest wyposażony 
w zewnętrzny futerał.

Wysuwane ramię
Wysuwane ramię o długości ok. 
3 m zmniejsza konieczność zmiany 
pozycji maszyny, pozwalając 
zaoszczędzić cenny czas.

Dodatkowe 
funkcje i osprzęt
Przełączalne elementy sterowania 
ISO SAE; podkładki stabilizatorów; 
zestaw oświetlenia LED.

3CX COMPACT



DOSKONALE NADAJE SIĘ DO PRAC PRZY UZBRAJANIU TERENU.

MASZYNA 3CX JEST IDEALNIE PRZYSTOSOWANA DO PRAC PRZY 
UZBRAJANIU TERENU. MOŻE SZYBKO DOJECHAĆ W MIEJSCE PRACY, 
MANEWROWAĆ W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z RÓŻNEGO RODZAJU OSPRZĘTEM W CELU KOPANIA ROWÓW 
I PRZYGOTOWYWANIA TERENU. POWODUJE PRZY TYM MINIMALNE 
ZAKŁÓCENIA I USZKODZENIA. 

1  Prędkość jazdy wynosząca 40 km/h umożliwia 
szybkie dotarcie na miejsce w sytuacjach awaryjnych, 
takich jak pęknięte rury, wycieki gazu i naprawy instalacji 
telekomunikacyjnej. Nowa ładowarka nie jest już 
potrzebna. 

2  Obwód narzędzi ręcznych pozwala wykorzystywać 
dodatkowe funkcje, takie jak na przykład pompy 
wodne w przypadku zalanych rowów, młoty ręczne 
i wiele innych. 

3  Szerokość nieprzekraczająca 2 m oznacza, 
że wystarczy zamknąć jeden pas ruchu drogi 
jednojezdniowej.

4  Promień skrętu poniżej 6 m zapewnia świetną 
zwrotność na ograniczonej przestrzeni.

5  Jedna maszyna do cięcia asfaltu, kopania, 
przenoszenia rur, przewożenia i rozładunku wyposażenia 
i materiałów, zasypywania, ubijania rowów i na koniec 
zamiatania. 

20
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Zestaw oświetlenia LED 
ze światłem roboczym 
zamontowanym 
na ramieniu
2 przednie i 4 tylne światła 
LED o dużej mocy zapewniają 
doskonałą widoczność podczas 
pracy w nocy. Światło robocze 
zamontowane na ramieniu 
oświetla bezpośrednio obszar prac.

Młot HM 266Q
Młot o wysokiej częstotliwości 
uderzeń z wbudowanym 
mechanizmem tłumienia hałasu. 
Bryłowa budowa zapewnia 
maksymalną wytrzymałość 
i moc młota.

Obwód narzędzi 
ręcznych
Bęben z przewodem elastycznym 
o długości 9 m zapewnia moc 
szerokiemu zakresowi narzędzi 
hydraulicznych o dużym zasięgu 
roboczym, a jego system 
automatycznego zwijania 
ułatwia schowanie go po 
zakończeniu pracy.

Wysuwane ramię
Wysuwane ramię o długości ok. 
3 m zwiększa zasięg podnoszenia, 
zmniejszając konieczność zmiany 
pozycji maszyny.

Podkładki 
zabezpieczające
Podkładki stabilizatorów oraz  
łyżki 6-funkcyjnej zapewniają 
maksymalną ochronę nawierzchni.

Dodatkowe funkcje 
i osprzęt
ISO/SAE; zestaw do 
podnoszenia obejmujący HBCV; 
młot ręczny; łyżki 300 i 600 mm 
z  płytą; łyżka do skarpowania; 
pompa głębinowa.

DOSKONALE NADAJE SIĘ DO PRAC PRZY UZBRAJANIU TERENU

213CX COMPACT



PARTNER DLA LOKALNYCH WŁADZ.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW LOKALNYCH WŁADZ JEST TAK SZEROKI, 
ŻE TYLKO WSZECHSTRONNA MASZYNA TAKA JAK 3CX COMPACT 
IDEALNIE NADAJE SIĘ DO WYKONYWANIA ICH ZLECEŃ. NIEWIELKIE 
WYMIARY SPRAWIAJĄ, ŻE MOŻE PRACOWAĆ W MIEJSCACH, GDZIE 
WIĘKSZE MASZYNY NIE MOGŁYBY SIĘ DOSTAĆ. DZIĘKI MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA NIEZWYKLE BOGATEJ GAMY OSPRZĘTU JEST TO 
NIEZWYKLE WARTOŚCIOWA, NIEZAWODNA MASZYNA DO PRACY.

1  Jedna, wszechstronna maszyna o świetnym stosunku 
jakości do ceny. Może wykonywać najróżniejsze zadania 
i pracować zarówno jako kompaktowa ładowarka 
kołowa, jak i minikoparka. Od utrzymania parków latem 
po ładowanie piaskarek i odśnieżanie zimą — 3CX 
Compact jest naprawdę maszyną na wszystkie sezony.

2  Możliwość szybkiego przejazdu do miejsca pracy 
i z powrotem oraz poruszania się po dużych obszarach 
takich jak parki oznacza, że jedna maszyna może być 
bardzo produktywna.

3  Obwód narzędzi ręcznych jeszcze bardziej zwiększa 
możliwości maszyny i umożliwia jej wykonywanie takich 
zadań jak na przykład pompowanie wody i używanie 
świdrów do sadzenia drzew.

4  Maszyna 3CX Compact jest lekka, wąska i bardzo 
zwrotna. Dzięki możliwości zastosowania opon do 
nawierzchni trawiastych i kopania na głębokość ok.  
3,6 m idealnie nadaje się do kopania grobów.

5  Szerokość nieprzekraczająca 2 m oznacza, 
że maszyna może pracować w ograniczonych 
przestrzeniach, do których nie ma dostępu sprzęt 
o większych wymiarach (w zależności od osprzętu). 
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Łyżka 6-funkcyjna
Sześć zastosowań jednego rodzaju 
osprzętu (kopanie, spychanie, 
zgarnianie, równanie, ładowanie 
i zasypywanie).

Przednie i tylne 
szybkozłącze
Łatwa wymiana osprzętu 
zapewniająca pełną 
wszechstronność podczas 
pracy. Obydwa złącza umożliwiają 
bezproblemową wymianę osprzętu.

Wysuwane ramię 
o długości ok. 3 m 
Wysuwane ramię o długości ok. 
3 m zmniejsza konieczność zmiany 
pozycji maszyny, zwiększając tym 
samym jej wydajność. Dostępne 
jest również opcjonalne ramię 
o długości ok. 3,6 m.

Obwód narzędzi 
ręcznych
Bęben z przewodem elastycznym 
o długości 9 m zapewnia moc 
szerokiemu zakresowi narzędzi 
hydraulicznych o dużym zasięgu 
roboczym, a jego system 
automatycznego zwijania 
ułatwia schowanie go 
po zakończeniu pracy.

Zestaw do podnoszenia
Złącze przechyłu i szekla do 
podnoszenia umożliwiają maszynie 
wykonywanie operacji 
podnoszenia. Zawory zwrotne 
przerwania przewodów oraz 
dźwiękowy alarm ostrzegawczy 
zwiększają bezpieczeństwo 
w miejscu pracy.

Dodatkowe funkcje 
i osprzęt
Przełączalne elementy sterowania 
ISO SAE; zestaw oświetlenia 
LED; łyżka 600 mm; podkładki 
stabilizatorów.

PARTNER DLA LOKALNYCH WŁADZ
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

MASZYNA 3CX COMPACT DOSKONALE NADAJE SIĘ 
DO WYKONYWANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH. 
SKONSTRUOWANA DO BEZPROBLEMOWEJ I BEZPIECZNEJ 
PRACY NA TERENIE ZATŁOCZONYCH NOWOCZESNYCH DZIELNIC 
MIESZKANIOWYCH Z UŻYCIEM CAŁEJ GAMY UŻYTECZNEGO 
OSPRZĘTU, NAPRAWDĘ JEST IDEALNA W KAŻDYM CALU.

1  Pozwala uniknąć konieczności zastosowania różnych 
maszyn, takich jak wywrotki, kompaktowe ładowarki 
kołowe, minikoparki, wózki widłowe i zmotoryzowane 
zamiatarki.

2  Może wykonywać najróżniejsze prace, w tym 
przewożenie na widłach, transport materiałów, 
kopanie fundamentów, podnoszenie kastr na zaprawę, 
oczyszczanie terenu budowy i zamiatanie na koniec dnia, 
by pozostawić po sobie czyste miejsce pracy.

3  Niewielkie wymiary umożliwiają pracę między 
budynkami i dostęp do niewielkich ogrodów.

Promień skrętu poniżej 6 m zapewnia świetną 
zwrotność podczas pracy na małych budowach.

4  Prędkość jazdy wynosząca 40 km/h umożliwia szybki 
dojazd do miejsca pracy, co zwiększa produktywność.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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Specjalne widły
Widły przemysłowe idealnie nadają 
się do ładowania, układania i 
przenoszenia. Wbudowana 
osłona ładunku zwiększa 
bezpieczeństwo operatora.

6-funkcyjna łyżka 
z osłonami siłownika
Sześć zastosowań jednego rodzaju 
osprzętu (kopanie, spychanie, 
zgarnianie, równanie, ładowanie 
i zasypywanie). Osłony siłownika 
łyżki stanowią dodatkowe 
zabezpieczenie przed odpadkami.

Obwód narzędzi 
ręcznych
Bęben z przewodem elastycznym 
o długości 9 m zapewnia moc 
szerokiemu zakresowi narzędzi 
hydraulicznych o dużym 
zasięgu roboczym, a jego 
system automatycznego zwijania 
ułatwia schowanie go po 
zakończeniu pracy.

Osie LSD
Mechanizm różnicowy 
o ograniczonym poślizgu (LSD) 
umożliwia maksymalną 
produktywność we wszystkich 
warunkach terenowych, zapewniając 
zwiększoną przyczepność.

Pompa głębinowa
Samozasysająca, mocna pompa 
głębinowa o wydajności 700 l/min 
może być używana jednocześnie 
z innymi funkcjami maszyny. 

Dodatkowe funkcje 
i osprzęt
Podkładki stabilizatorów; zestaw 
oświetlenia; łyżka 600 mm; 
przełączalne elementy sterowania 
ISO/SAE; zestaw oświetlenia LED.

3CX COMPACT



DANE TECHNICZNE

WYMIARY STATYCZNE

Maks. moc silnika: 55 kW (74 KM) Maks. głębokość kopania nośnika narzędzi: 4,33 m

SILNIK

Wysokoprężny z common rail. Pompa wodna napędzana pasem klinowym. Wspomaganie rozruchu na zimno — zależnie od terytorium. 
Serwisowanie z jednej strony.

Emisja spalin z silnika Stage IIIB/T4

Producent JCB Diesel by Kohler Co.

Moc całkowita kW (KM) 55 (74) @ 2200 obr./min

Szczytowy moment obrotowy Nm 300

Zasysanie Turbosprężarka

Pojemność skokowa cm3 2482

Liczba cylindrów 4

Średnica cylindra mm 88

Skok mm 102

Obroty znamionowe obr./min 2350

 3CX COMPACT

A Całkowita długość transportowa m 5,54 

B Rozstaw osi m 1,99 

C Odległość środka obrotu ramienia koparkowego od środka 
tylnej osi m 1,21

D Prześwit stóp stabilizatora do ziemi m 0,24

E Prześwit układu koparkowego do ziemi m 0,47

F Wysokość dachu kabiny m 2,60

G Całkowita wysokość transportowa (3 m) m 2,74

 Całkowita wysokość transportowa (3,6 m) m 3,07

H Szerokość tylnej ramy m 1,89

J Szerokość łyżki m 2,00

Konstrukcja nośnika narzędzi JCB obejmuje jednoczęściową ramę o dużej wytrzymałości, hydrostatyczny układ napędowy i w pełni 
zamkniętą komorę silnika. Wszystkie zbiorniki na płyny i komory podzespołów są zamykane na kluczyk zapłonu.

A

B

D
E

F G

J

H C

NAPĘD

Przekładnia Bosch Rexroth z przełącznikiem zapobiegania zablokowaniu i jazdy z dużą prędkością.

Typ Hydrostatyczny

Model Rexroth A6VM — 3-biegowy

1. (niski zakres) km/godz. (mil/godz.) 6 (3,7)

2. (wysoki zakres) km/godz. (mil/godz.) 10 (6,2)

3. (wysoka prędkość) km/godz. (mil/godz.) 40 (24,9)

SYSTEM OBSŁUGI SILNIKA 

System obsługi silnika został zaprojektowany w celu ułatwienia codziennych kontroli, okresowej konserwacji i wydłużenia okresów  
między przeglądami.

Rodzaj paliwa Olej napędowy

Filtr paliwa Wymienny wkład puszkowy oraz separator wody/osadów.

Filtr powietrza Podwójny, typu suchego z samoczyszczącym wewnętrznym filtrem wstępnym powietrza dolotowego.

Filtr oleju i smarowanie Filtr puszkowy pełnoprzepływowy

System chłodzenia Specyfikacja do gorącego klimatu, wentylator ssący o ciśnieniu 14,5 psi (1,0 bar).  
Ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy.

UKŁAD ELEKTRYCZNY I OPRZYRZĄDOWANIE

12 V, z minusem na masie, przewody i złącza zgodne ze standardowym stopniem ochrony IP69. Centralny panel bezpieczników 
uzupełniony głównymi wyłącznikami na dodatnim zacisku akumulatora.

Wskaźniki
Prędkościomierz, prędkość obrotowa silnika, temperatura płynu chłodzącego, poziom paliwa, 

licznik motogodzin

System ostrzegawczy
Dźwiękowy i optyczny system wskaźników oleju silnikowego, skrzyni biegów, hamulca postojowego, 

akumulatora, filtra powietrza, alternatora

Akumulator 900 CCA/110 Ah

Okablowanie fabryczne Głośnik radiowy (kabina), światło migowe (wszystkie)

Sygnał dźwiękowy Sterowany z przodu i z tyłu

Alternator 100 A

Przednie światła robocze 2 halogenowe regulowane

Tylne światła robocze 4 halogenowe regulowane

KĄTY WZGLĘDEM LINII PODŁOŻA

A Kąt najazdu stopnie 45°

B Kąt przeszkody/rampa do płaszczyzny ziemi stopnie 124,5°

C Kąt zjazdu stopnie  19°

A

B

C1
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3CX COMPACT DANE TECHNICZNE

OSIE

Przód Tył

Typ Mechanizm różnicowy rozdzielania momentu obrotowego osi napędowej JCB Max-Trac

Obciążenie znamionowe osi kg 

Statyczne obciążenie znamionowe 7484 

Dynamiczne obciążenie znamionowe 3765

Kąt oscylacji 9,5° –

Siłownik kierowniczy Działanie podwójne Działanie podwójne

UKŁAD KIEROWNICZY

Osie skrętne Przód i tył

Obrót kierownicy od blokady do blokady 4

Promień skrętu: m

Wewnętrzne koła z hamulcami 5,8

Wewnętrzne koła bez hamulców 6,7

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

System chłodzenia l 16

Zbiornik paliwa l 80

Miska olejowa silnika l 11,2

Układ hydrauliczny (wraz z przekładnią) l 104

Tylna oś l 9,0

Przednia oś napędowa l 9,0 

MASY ROBOCZE

Teleskopowe ramię ok. 3 m (10 stóp) kg 6070

Masa robocza obejmuje maszynę z łyżką 6-funkcyjną, łyżką koparki 600 mm, wysuniętym ramieniem, pełnym zbiornikiem paliwa i operatorem.
Rzeczywista masa zależy od opcji maszyny.

HAMULCE

Układ hamulcowy JCB zapewnia skuteczne hamowanie bez spadku siły. Samoregulujący, wielotarczowy układ jest zamontowany 
po stronie wnętrza i zanurzony w oleju, dzięki czemu nie wymaga skomplikowanej konserwacji i zapewnia długi czas pracy.

• Dzielone pedały hamulca zapewniają mniejszy promień skrętu i lepsze sterowanie na śliskiej nawierzchni.

• Automatyczna kompensacja gwarantuje hamowanie maszyny w linii prostej.

• Średnica tarczy: 165 mm (6,5 cala). Powierzchnia tarcia: 130 502 mm kw. (202 cale kw.) na hamulec.

•  Niezależny hamulec postojowy jest zamontowany na tylnej osi wału wejściowego i zatrzymuje maszynę przy pochyleniu 1:2. Hamulce z 
mocno wycofywanymi tłoczkami i odłączalny układ napędowy zmniejszają utratę mocy i zużycie klocków hamulcowych.

UKŁAD HYDRAULICZNY
Zamknięty układ centralny (pompa tłokowa) o zmiennym przepływie, zapewniający najlepszą w swojej klasie sterowalność. System 
kontroli ISO z nowym trybem kopania Eco umożliwiającym zmniejszenie zużycia paliwa.
Przepływ pompy przy 2350 obr./min l/min 100*

Ciśnienie upustowe układu bary 230

*100% wydajności

OPONY

340/80 x R18 Michelin XMCL (radialne)

340/80 x R18 Sitemaster Industrial (diagonalne)

340/80 x 18 Michelin Power CL (diagonalne)

KABINA

•  Doskonałą widoczność (i bezpieczeństwo) zapewniają wyjątkowo duże okna z przyciemnianym szkłem. Rama kabiny z certyfikatami 
ROPS i FOPS gwarantuje maksymalną ochronę operatora. Zgodność z normą ISO 3471 i 3449 (SAE J1040 i J231).

•  W pełni regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym oraz ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania zmniejszają 
zmęczenie operatora.

• Kieszeń na radio DIN oraz dwa głośniki stereo w wyposażeniu standardowym. 

•  Łatwy dostęp do kabiny przez pojedyncze drzwi z lewej strony. Wyposażenie standardowe: zwijany pas bezpieczeństwa, 3-biegowa 
nagrzewnica świeżego/recyrkulowanego powietrza, przednie i tylne spryskiwacze/wycieraczki (kabina), przedni i tylny sygnał dźwiękowy, 
lusterka zewnętrzne i płaska, łatwa w czyszczeniu podłoga.

• Dwa zestawy wskaźników — w przedniej konsoli do jazdy po drogach i w konsoli bocznej do ładowania i kopania.

• Nieruchoma kolumna kierownicy.

• Duże otwierane tylne okno o odpowiedniej klasie odporności (kabina).

• Zasilanie 12 V.

POZIOM HAŁASU I DRGAŃ

Wewnętrzny  dB(A)   71

Zewnętrzny  dB(A)   101

DANE TECHNICZNE



WYMIARY ŁADOWARKI

Łyżka ogólnego 
stosowania

Łyżka 6-funkcyjna
Wąska łyżka ogólnego 

stosowania

m m m

Szerokość całkowita z łyżką 2,00 2,00 1,37 

M Wysokość wysypu 2,41 2,32 2,35

N Wysokość załadunku 2,93 2,98 2,96

O Wysokość sworznia obrotu 3,18 3,18 3,18

P Odległość sworznia obrotu od przodu maszyny 0,4 0,4 0,4

Q Zasięg przy poziomie gruntu (pozioma płyta podstawy) 1,54 1,54 1,58

R Maks. zasięg na pełnej wysokości 1,11 1,11 1,24

S Zasięg przy pełnej wysokości wysypu 0,64 0,78 0,79

T Głębokość kopania 0,12* 0,12* 0,12*

U Kąt obrotu podczas zamykania łyżki 45° 45° 45°

V Kąt wysypu łyżki 45° 45° 45°

Szerokość rozwarcia szczęki - 0,7 -

*Z szybkozłączem.

OSPRZĘT ŁADOWARKI

System szybkiego mocowania wideł

m

W Widły — długość zębów 1,24

X Zasięg wideł na poziomie gruntu 2,19

Y Zasięg wideł na pełnej wysokości 1,79

Z Wysokość podnoszenia wideł — maks. 3,24

Rozstaw wideł — min. 0,15

Rozstaw wideł — maks. 1,28 

Udźwig nominalny przy środku ładunku 500 mm (kg) 1670

Maks. kąt podnoszenia z gruntu (°) 9,8

Widły — szerokość zębów 0,1

M
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PARAMETRY ŁADOWARKI

Łyżka ogólnego stosowania Łyżka 6-funkcyjna

Siła zrywania łyżki kgf 3758 3618

Siła zrywania łyżki na ramionach kgf 2690 2550

Maksymalny udźwig* kg 1526 1386

*Maksymalny udźwig określony zgodnie z normą ISO 14397:2007.



OSPRZĘT ŁADOWARKI — ŁYŻKI

Wszystkie łyżki ładowarki są wyposażone w otwory umożliwiające zamontowanie opcjonalnych pomocniczych krawędzi tnących lub zębów. 
Płaska część górna zapewnia wysoką sztywność i ułatwia poziomowanie łyżki.

Pojemność łyżki wg SAE

Pojemność znamionowa w m³ Pojemność praktyczna w m³

Łyżka ogólnego stosowania (2000 mm) 0,7 (0,92) 0,56 (0,73)

Łyżka 6-funkcyjna (2000 mm) 0,6 (0,78) 0,49 (0,64)

Wąska łyżka ogólnego stosowania (1370 mm) 0,6 (0,78) 0,49 (0,64) 

WYMIARY KOPARKI

OSPRZĘT DO KOPAREK – ŁYŻKI

Łyżki ładowarkowe JCB zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w maszynach JCB z pozycjami sworznia umożliwiającymi 
maksymalizację siły zrywania, utrzymania obciążenia i charakterystyki kopania wzdłuż ściany.

Szerokość Parametry pojemnościowe wg norm SAE

mm Pojemność znamionowa w m³ Pojemność praktyczna w m³

230 0,028 0,022

300 0,03 0,03

350 0,04 0,03

400 0,05 0,04 

450 0,06 0,05

600 0,09 0,07

750 0,11 0,09

1200 0,16 -

OSPRZĘT DO KOPAREK – MŁOTY

Masa w kg Energia uderzenia J

HM166Q 162 252 

HM266Q 244 376 

Standardowe 
ramię ok. 3 m

Teleskopowe 
ramię ok. 3 m

Standardowe 
ramię ok. 3,6 m

Teleskopowe 
ramię ok. 3,6 m

m m m m

A Maksymalna głębokość 
kopania wg SAE m

z wysuwem 3,07 3,72 3,68 4,33

bez wysuwu – 3,07 – 3,68

Z płaskim dnem 0,61 m 
wg SAE m

z wysuwem 3,04 3,70 3,61 4,26

bez wysuwu – 3,04 – 3,61

B Zasięg — na poziomie 
gruntu (od tylnej osi)  

z wysuwem 5,19 5,81 5,82 6,43 

bez wysuwu – 5,19 – 5,81

C Zasięg — poziom gruntu 
do środka obrotu m

z wysuwem 3,99 4,60 4,61 5,22

bez wysuwu – 3,99 – 4,60

D Zasięg — na maksymalnej 
wysokości do środka obrotu m

z wysuwem 1,14 1,90 2,67 3,16

bez wysuwu – 1,41 – 2,67

E Zasięg boczny — do linii 
środkowej maszyny m

z wysuwem 4,43 5,05 5,15 5,73

bez wysuwu – 4,43 – 2,67

F Wysokość robocza wg SAE m
z wysuwem 4,05 4,43 4,57 4,95

bez wysuwu – 4,05 – 4,57

G Maksymalna 
wysokość załadunku m

z wysuwem 2,75 3,22 3,30 3,72

bez wysuwu – 2,75 – 3,30

Wysokość załadunku wg SAE m
z wysuwem 2,72 3,18 3,27 3,68

bez wysuwu – 2,71 – 3,26

H Przesuw części koparkowej m 1,00 1,00 1,00 1,00

J Kąt obrotu łyżki 187º 187º 187º 187º

E

C H
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WYDAJNOŚĆ KOPARKI

Stałe 3 m Wysuwane 3 m Stałe 3,6 m Wysuwane 3,6 m 

Siła odrywania łyżki kgf
z wysuwem 3340 3340 3340 3340

bez wysuwu – 2370 – 2430

Siła zrywania 
ramienia

kgf
z wysuwem 2770 2870 2740 2870

bez wysuwu – 570 – 330

Udźwig sworznia 
obrotowego łyżki 
przy pełnym zasięgu

kg 930 690 730 490

A
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JEDNA FIRMA, PONAD 300 MASZYN.

Najbliższy przedstawiciel handlowy firmy JCB
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NOŚNIK NARZĘDZI 3CX COMPACT
Moc całkowita: 55 kW (74 KM)   Maksymalna głębokość kopania: 4,33 m   Masa: 6070 kg   

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Wielka Brytania ST14 5JP.  
Tel.: +44 (0)1889 590312, adres e-mail: salesinfo@jcb.com.   
Najnowsze informacje dotyczące naszej oferty produktów są dostępne pod adresem: www.jcb.com
©2015 JCB Sales. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne części niniejszej publikacji nie mogą być reprodukowane, przechowywane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie ani jakimikolwiek 

środkami elektronicznymi, mechanicznymi lub innymi, ani kopiowane bez uzyskania wcześniejszej zgody działu JCB Sales. Wszelkie odniesienia w niniejszej publikacji do mas roboczych, 

rozmiarów, wydajności i innych osiągów podano wyłącznie w charakterze danych pomocniczych i mogą one być inne w poszczególnych typach maszyn. W związku z tym nie można się na 

nich opierać przy wyborze urządzeń do poszczególnych zastosowań. Wszelkich porad i wskazówek powinien zawsze udzielać przedstawiciel handlowy firmy JCB. Firma JCB zastrzega sobie 

prawo wprowadzenia zmian do specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Zamieszczone w niniejszej dokumentacji ilustracje i dane techniczne mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego 

i akcesoriów. Logo JCB jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy J C Bamford Excavators Ltd.


