
RUBBEREN RUPSBANDEN
ORIGINELE ONDERDELEN

Bescherm uw investering en restwaarde met 
originele Bobcat onderdelen
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BOBCAT BEST RUBBEREN RUPSBANDEN

• Op de meeste Bobcat graafmachines af fabriek gemonteerd

• Rupsbanden van de allerbeste kwaliteit met een verlengde garantie tot 24 maanden of 2000 bedrijfsuren of zelfs 36 

maanden of 3000 bedrijfsuren*

• Optimaal comfort met minder trillingen en geluid

• Langere levensduur en robuuster

• Uniek profiel, ontworpen om zijdelings wegglijden te voorkomen

• Gehard staaldraad bestand tegen sneden en rek

• Geavanceerde samenstellingen voor de hoogste schokbestendigheid

• Betere randbescherming voor een lange levensduur

• Zelfreinigend voor optimale grip

• Rubberen rupsbanden van uitzonderlijk hoge kwaliteit met de langste garantie

* zie de garantievoorwaarden op de achterpagina

Haal meer uit uw mini graafmachine met Bobcat rubberen rupsbanden. Bobcat Parts biedt rupsbanden in allerlei 

afmetingen en met allerlei profielen aan, waarvan er altijd een voor uw toepassing geschikt is.

Structuur rubberen rupsband

1. Drievoudige inwendige S-vormige metalen stang

Voorkomt weglopen en vermindert de trillingen voor lagere 

onderhoudskosten en de allerhoogste rijkwaliteit

2. Curbshield-technologie met extra sterk karkas

Langste levensduur vóór corrosie van de metalen kern door afbrokkelen 

van de randen van de rupsband

3. Hoge kwaliteit rubbersamenstelling en extra dik karkas

Beter bestand tegen beschadigingen en langere levensduur van profiel

4. Geharde, in rubber gevatte staalkabels beschermd door zwaar uitge-

voerd karkas en loopvlak

Bestand tegen gaten in het karkas en corrosie voor een langere 

levensduur

Bedrijfsuren/maanden, wat het eerste voorkomt. Als 

het aantal maanden in gebruik onbekend is, wordt de 

productiedatum gebruikt.

Garantievoorwaarden Bobcat Best rupsbanden

24 maanden/2000 uur of 

36 maanden/3000 uur garantie*Bobcat Best

ONDERDEEL-
NR.

MAANDEN 
GEBRUIK

MAX. 
BEDRIJFSUREN

GARANTIEVOORWAARDEN
E08, E10 7255246 24 2000

E17, E17Z, E19 7259426 24 2000

E20 7259427 24 2000

E25 7298190 24 2000

E25, E26, E32 7243364 24 2000

E35 7275801 24 2000

E45, E50, E55 7303382 36 3000



DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.
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Hoewel Bobcat machines onder de zwaarste omstandigheden worden gebruikt, is het belangrijk om ze niet te 

gebruiken voor toepassingen waar ze niet voor bedoeld zijn, na slecht onderhoud of bij onjuiste spanning.

Bij niet opvolgen van de aanbevolen spanning of onder de verkeerde omstandigheden, kunnen de rupsban-

den bij gebruik beschadigd raken.

RUBBEREN RUPSBANDEN SCHADE VOORKOMEN EN 
ONDERHOUD

AFMETINGEN RUPSBANDEN

SCHERPE VOORWERPEN 
Kans op schade aan nokken 

en staalkabel.

OP DE PLAATS KEREN 
Kans op aflopen met mogelijk 
schade aan nokken en karkas.

OP HELLING WERKEN 
Kans op aflopen met grote 

schade aan nokken.

RAND TEGEN STOEPRAND 
Extreme slijtage aan zijkant en 

mogelijk schade aan karkas.

MACHINE OVER GEUL 
Kans op schade aan nokken en/

of karkas.

ONEFFEN ONDERGROND 
Kans op aflopen met schade 

aan nokken en karkas.

SLIPPEN 
Belasting en snelheid aanpassen 
voor minimale slijtage loopvlak.

CONTACT MET GRAAFBAK 
Kans op schade aan nokken, 

karkas of staalkabel.

• Bij aanhouden van de juiste spanning volgens de gebruikershandleiding gaat de rupsband lang mee. Het gehele 

rupsbandsysteem regelmatig reinigen en onderhouden is van groot belang voor een lange levensduur. 

• De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten, maar geen schade als gevolg van gebruik of montage door 

gebruik in ongeschikte toepassingen, verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, gevaren in het veld of op de weg, 

overbelasting, gebruik van verschillende rupsbanden links en rechts, gebruik van niet-originele onderdelen in het 

onderstel of slechte mechanische conditie, onderhoud of afstelling.

Afmetingen
Breedte (mm) × steek (mm) × schakels (aantal)

Steek
Breedte

Nokhoogte

1 2 3 Aantal schakels



4 Afbeeldingen van de profielen zijn uitsluitend illustratief. De feitelijke profielen zijn afhankelijk van de afmetingen en het onderdeelnummer.
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RUPSBANDEN VOOR COMPACTE GRAAFMACHINES

Rubberen rupsbanden van de allerhoogste kwaliteit, speciaal ontwikkeld en ontworpen voor gebruik op Bobcat 

compacte graafmachines.

Bobcat rupsbanden zijn niet alleen tegen zwaar gebruik bestand, het ontwerp geeft ook een soepel rijgedrag door 

het gewicht over een groter oppervlak te spreiden zonder aan de prestaties afbreuk te doen.

Hoewel de rupsbanden van compacte graafmachines meestal bij lage snelheden worden gebruikt en voor minder 

agressieve toepassingen dan een compacte rupslader, kunnen ze toch in dezelfde zware omstandigheden worden 

gebruikt als andere machines op rupsbanden.
BREEDTE

(mm)
STEEK
(mm) SCHAKELS PROFIEL ONDERDEELNR.

RUPSBANDEN VOOR COMPACTE GRAAFMACHINES

220, 320, 322
230 72 45 K4 6987733
250 72 45 F2 6652044

225 320 100 40 B 6663953

225, 325, 328
300 52,5 74 T 6987734
320 52,5 74 K 6672773

316 180 72 38 K4 6987741
335, 430 320 55 88 F3 6687124
442 450 71 86 T 6987746
E08, E10 180 72 39 P 7255246*
E14 200 72 41 F2 6685210

E17, E17z, E19 230 48 66
S 7259426*
T 6987732

E20 230 48 72
S 7259427*
T 7255826

E25
300 52,5 80 V1 7243364*

250 52,5 76
V1 7298190*
K 7153296

E26 250 52,5 80 V1 7320132

E26, E32 300 52,5 80
V1 7243364*
Z3 7255666
T 6987735

E32 320 52,5 80 F3 6692958

E35 300 52,5 84
V1 7275801*
T 7255828

E42
320 55 88 T7 6987736
350 55 88 T 6692959

E45, E50, E55 400 73 74

V1 7303382**
T 6692960

F3 6678826
DT 6987770

E60 400 73 76
Z3 7021780
DT 7031374

E62, E63 400 73 76 Z3 7030016

E80, E85 450 81 76
Z3 7306878
T 6987771

* Garantievoorwaarden: 24 maanden/2000 uur
** Garantievoorwaarden: 36 maanden/3000 uur

Garantievoorwaarden voor alle rubberen rupsbanden voor compacte graafmachines die niet onder het Bobcat Best garantieprogramma vallen: 6 maanden/1000 uur
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Rupsbandprofielen van compacte graafmachines

Voor bepaalde compacte graafmachines zijn verschillende profielen leverbaar. Uw plaatselijke Bobcat dealer kan u 

helpen de juiste rubberen rupsband voor uw toepassing te selecteren.

V-profielen

De V-profielen DT, T7, K4 en F3 

zijn enigszins op banden van 

landbouwtractoren gebaseerd. Het 

diepe V-profiel biedt uitstekende 

grip in modder en op zachte 

ondergronden, biedt een stabiel 

en comfortabel rijgedrag en is 

bijzonder goed zelfreinigend.

Blokprofielen

De blokprofielen T, P, V1, V3, B, 

F2, S en K zijn uit grote noppen 

samengesteld. Deze algemeen 

toepasbare rupsbanden hebben 

veel rubber voor verschillende 

toepassingen, ook met veel 

slijtage. Blokprofielen worden vaak 

als eerste montage toegepast en 

worden ook in de lijn Bobcat Best 

rubberen rupsbanden toegepast. 

Deze rupsbanden zijn bij alle 

toepassingen te gebruiken en 

bieden veel grip.

MBL (dwarsbalk)-profiel

Het MBL-profiel is ook prima geschikt voor allerlei toepassingen en biedt extra grip wanneer die nodig is. Uit onze 

ervaring blijkt dat het MBL-profiel in sneeuw en op aarde uitstekend presteert. Dit ontwerp biedt op bestrating veel 

grip en een soepel rijgedrag met weinig trillingen. Met de dikke, dicht opeengepakte noppen is dit een van dikste 

rupsbanden die erg lang meegaat. Hij is vriendelijker voor gazons en is ook in een non-marking rubbersamenstelling 

leverbaar.
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BREEDTE
(mm)

STEEK
(mm) SCHAKELS PROFIEL ONDERDEEL-

NR.

RUPSBANDEN VOOR COMPACTE LADERS

MT50, MT52, MT55 180 72 39
C 7009964

F2 6678661
K4 6987742

MT55 250 72 39 C 7009965
T110 250 72 52 C 6688373
T140 300 84 46 C 6682177

T180, T190, T590

320 86 49

C 6680161
Winter 7159442

Gras non-
marking 7030081

320 84 50
H 6987743

MBL 6988318
400 84 50 MBL 7030194
400 86 49 C 6685650

T250, T300, T320
320 86 55 C 6678748
450 86 55 C 6678749
450 84 56 MBL 6988316

T450
300 84 46 C 6682177
320 84 46 MBL 6987675

T650

320 86 52 C 6680149
320 84 53 H 6987739
450 86 52 C 6680150

450 84 53
MBL 6988320

H 6987738

T770

320 86 55 C 6678748

450 86 55
C 6678749

Winter 7159443

450 84 56
MBL 6988316

H 7031375

T870 rolophanging

450 86 58 C 7277043

450 84 60
MBL 6989042

MBL non-
marking 6989158

T870 torsieophanging 450 60 86 C 7266334

RUPSBANDEN VOOR COMPACTE LADERS

Haal meer uit uw Bobcat compacte rupslader met de uiterst robuuste originele Bobcat rubberen rupsbanden die 

zeer goed tegen beschadigingen bestand zijn. Originele Bobcat onderdelen zijn een garantie voor betrouwbare 

producten en diensten van topkwaliteit.

Profiteer van de betrouwbaarheid, het comfort en de veiligheid van Bobcat rupsbanden, ontworpen voor de meest 

veeleisende toepassingen en met een comfortabel rijgedrag doordat het gewicht over een groter oppervlak wordt 

verspreid zonder aan de prestaties afbreuk te doen.

Bobcat rubberen rupsbanden zijn voor de maximale levensduur gemaakt van een combinatie van synthetisch 

en natuurlijk rubber. De doorlopende interne kabels en verstevigingsplaten zijn van staal gemaakt voor de beste 

prestaties en de langste levensduur, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

MBL

Winter

C

K4

F2

H

Gras

Afbeeldingen van de profielen zijn uitsluitend illustratief. De feitelijke profielen zijn afhankelijk van de afmetingen en het onderdeelnummer.

Garantievoorwaarden voor alle rubberen rupsbanden voor compacte laders: 6 maanden/1000 uur



7

Rupsbandprofielen voor laders

Bobcat rupsbanden zijn er in meerdere profielen voor de verschillende toepassingen en garanderen onder alle 

omstandigheden de optimale prestaties van uw rupslader. Brede rupsbanden zijn een goede keuze als u een lagere 

bodemdruk nodig hebt. Kies daarentegen een smallere rupsband als u meer gronddruk en meer duwkracht nodig hebt.

C-profiel, H-profiel 

Dit zijn goede keuzes voor allerlei 

toepassingen. Het grote aantal 

groeven zorgt voor uitstekende grip 

in modder en doet het ook op zachte 

aarde goed als die extra grip nodig is.

MBL (dwarsbalk)-profiel 

Dit profiel is ook prima geschikt voor 

allerlei toepassingen en biedt extra 

grip wanneer die nodig is. Uit onze 

ervaring blijkt dat het MBL-profiel 

in sneeuw en op aarde uitstekend 

presteert. Dit ontwerp biedt op 

bestrating veel grip en een soepel 

rijgedrag bij weinig trillingen. Met de 

dikke, dicht opeengepakte noppen is 

dit een van dikste rupsbanden die erg 

lang meegaat. Hij is vriendelijker voor 

gazons en is ook in een non-marking 

rubbersamenstelling leverbaar.

F2-blokprofiel

Het F2-blokprofiel is een algemeen toepasbare rupsband met veel 

rubber voor toepassingen met normale tot hoge slijtage. Deze 

rupsbanden zijn bij alle toepassingen te gebruiken en bieden veel 

grip.

K4 V-profiel

Het K4 V-profiel is enigszins op banden van landbouwtractoren 

gebaseerd. Het diepe V-profiel biedt uitstekende grip in modder en op 

zachte ondergronden, biedt een stabiel en comfortabel rijgedrag en is 

bijzonder goed zelfreinigend. 

Profiel voor gazons

Dit non-marking profiel is ontwikkeld voor gebruik op gazons en overige 

toepassingen in de groenvoorziening waar een lage gronddruk nodig is. 

Het is ook goed toepasbaar bij bepaalde sloopwerkzaamheden waar de 

machine over scherpe randen of betonijzer rijdt.

Winterrupsbanden

Speciale winterrupsbanden bieden de beste prestaties, meer grip, 

kortere remweg en soepel keren bij sneeuwruimen.

Afbeeldingen van de profielen zijn uitsluitend illustratief. De feitelijke profielen zijn afhankelijk van de afmetingen en het onderdeelnummer.



Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

Bobcat is een bedrijf van Doosan. 
Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots 
al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen.  
©2018 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden. Be
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BOBCAT BEST GARANTIEVOORWAARDEN

Haal meer uit uw Bobcat met de uiterst robuuste 

originele Bobcat rubberen rupsbanden die zeer goed 

tegen beschadigingen bestand zijn. Originele Bobcat 

onderdelen zijn een garantie voor betrouwbare 

producten en diensten van topkwaliteit.

Profiteer van de betrouwbaarheid, het comfort en de 

veiligheid van Bobcat rupsbanden, ontworpen voor de 

meest veeleisende toepassingen en met een comfortabel 

rijgedrag doordat het gewicht over een groter oppervlak 

wordt verspreid zonder aan de 

prestaties afbreuk te doen.

Bobcat rubberen rupsbanden zijn voor de maximale 

levensduur gemaakt van een combinatie van synthetisch 

en natuurlijk rubber. De doorlopende interne kabels en 

verstevigingsplaten zijn van staal gemaakt voor de beste 

prestaties en de langste levensduur, zelfs onder de meest 

veeleisende omstandigheden.

Acceptatie
• Oorspronkelijke eigenaar van nieuwe Bobcat Best rubberen rupsband 

gekocht via een geautoriseerde dealer van Bobcat Aftermarket Parts.
• Af fabriek gemonteerde rubberen Bobcat rupsbanden zijn uitgesloten van 

dit programma voor verlengde garantie dat alleen voor de Aftermarket 
bestemd is.

Dekking
• Bobcat Best rubberen rupsbanden zijn vanaf de datum van montage op de 

machine tegen materiaal- en fabricagefouten gegarandeerd.
• Bobcat Best rubberen rupsbanden die onbruikbaar worden als gevolg 

van een materiaal- of fabricagefout, door Bobcat vast te stellen, worden 
vervangen of er wordt een vergoeding gegeven voor de aanschaf van een 
vervangingsonderdeel van de Bobcat rupsband, naar keuze van Bobcat.

Uitgesloten van dekking:
• De rupsband is niet langer eigendom van de oorspronkelijke koper-

eindgebruiker.
• Claims buiten de aangegeven dienstmaanden of urenlimiet beperken de 

dekking.
• Rupsbanden die meer dan 60 maanden vóór de garantieaanvraag zijn 

geproduceerd.
• Schade door gebruik of installatie als gevolg van verkeerde toepassing of 

overschrijding van de specificaties van de originele ontwerpcapaciteiten 
van de rupsband.

• Defect als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, wijziging, 
ongeval, veld- en weggevaar of schade door stoppels, overbelasting, 
verschillende rupsbanden links en rechts, verkeerde toepassing of gebruik 
van niet-OEM onderstelonderdelen of slechte mechanische conditie, 
onderhoud of aanpassing.

• Cosmetische gebreken, zoals oppervlakkige barsten, scheuren en andere 
oppervlakkige schade die van invloed kunnen zijn op het uiterlijk van 
de rupsband, maar de rupsband niet onbruikbaar maken of die niet op 
meetbare wijze de levensduur verminderen.

• Gebruik, installatie, reparatie of aanpassing die Bobcat onjuist acht.

Verplichtingen van eigenaren en ondersteunende 
documentatie voor garantieclaims:
• Kennis geven van het defect binnen de geldende garantieperiode.
• Een geldig bewijs van aankoop verstrekken.
• Ondersteunende fotodocumentatie verstrekken:

 - Foto's van de volledige machine inclusief model en serie
 - Verscheidene duidelijke close-upfoto's om de vermeende defecte 
gebieden aan te geven
 - Tenminste één duidelijke afbeelding van de gehele rupsband inclusief 
van het vermeende defecte gebied
 - Foto van het gebied in kwestie met onderdeelnummer en partijcode 
zichtbaar
 - Foto's van logo, onderdeelnummer, serienummer en land van 
vervaardiging

• Indiening van de garantieaanvraag binnen 60 dagen na het optreden van 
het defect.

• Transportkosten naar garantieservicelocatie. Vrachtkosten indien van 
toepassing.

• Installatiekosten en belastingen.
• Onderstelonderdelen naar behoren onderhouden en aangepast.

24 maanden/2000 uur of 

36 maanden/3000 uur garantieBobcat Best


