
L23, L28
KLEINE KNIKLADERS

  Europa



2 KLEINE KNIKLADERS 3

B4501950-NL (06-21)

INLEIDING

 BOBCAT VANDAAG
Bobcat-laders hebben de landbouw- en bouwsector hervormd 
met een oplossing die compact, wendbaar, productief en 
robuust is. Vandaag de dag, met het grootste assortiment 
laders op de markt, zetten wij de geest van dit baanbrekende 
product voort.

INLEIDING

 ONZE MISSIE
We geven bestuurders de kracht om meer te bereiken, terwijl ze in de zwaarste 
omstandigheden en meest krappe situaties werken. Wanneer onze klanten de wil 
hebben, zorgen wij voor de weg.

 GESCHIEDENIS VAN BOBCAT
In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een 
compacte front-end lader die zich snel ontwikkelde tot de 
M400, 's werelds eerste echte schranklader. Het bedrijf 
adopteerde al snel wat het wereldberoemde 'Bobcat'-merk zou 
worden - en het succes daarvan maakte de weg vrij voor de 
wereldwijde industrie van compact materieel die we vandaag 
de dag kennen.

 EINDELOZE INNOVATIE
Nieuwe technologieën en machines worden streng getest op 
onze locaties om het zwaarste werk aan te kunnen pakken.
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 DIRECT AAN DE SLAG
Intuïtieve bediening en 
open constructie maken het 
gemakkelijk om in te springen 
of aan het werk te gaan.

 LICHTVOETIG, OVERAL 
KOMEN 
Weinig bodemverstoring en 
een speciale gazonmodus 
helpen u om voorzichtig te 
werk te gaan op kwetsbare 
oppervlakken.

 HEAVY LIFTER MET 
BEREIK
Indrukwekkende stabiliteit, 
kiplast en reikwijdte maken 
het gemakkelijk om ladingen 
over greppels en trottoirs te 
plaatsen.

 GEMAAKT OM OVERAL INZETBAAR TE ZIJN
Kleine knikladers vormen een krachtige combinatie in een 
compact, lichtgewicht pakket dat bijzonder gemakkelijk 
te bedienen is, waardoor het een krachtig en handig 
multifunctioneel werktuig is voor een breed scala van 
toepassingen.

 COMPACT EN VEELZIJDIG 
Het kleine formaat en de 
strakke draaicirkel van de 
machine helpen u om op 
moeilijk bereikbare plaatsen te 
werken.

COMPACT  
EN VEELZIJDIG

Werklampen vooraan en achteraan

Ongeëvenaard 360° zicht

Ramen volledig openen of verwijderen 
afhankelijk van het seizoen

Vertrouwde en intuïtieve 
besturing en joystickbediening

Gemakkelijke toegang tot de cabine

Selectie van banden die aan 
uw behoeften voldoen

Hybride Bob-Tach maakt het gebruik van kleine  
en standaard aanbouwdelen mogelijk

Groter bereik met een 
telescopische arm (alleen L28)

Bobcat standaard hydraulische snelkoppelingen  
en 14-pins elektrische connector.
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PRESTATIES

GAAN WAAR HET WERK U BRENGT

 EENVOUDIG TE TRANSPORTEREN
Zelfs met zijn robuuste constructie is de machine licht genoeg 
voor probleemloos vervoer op een aanhangwagen achter een 
gewone auto. Zo blijft u mobiel en kan uw bedrijf groeien.

 VERBETERD HEFVERMOGEN EN BEREIK
Kleine knikladers van Bobcat zijn gebouwd met het oog 
op topprestaties, zijn uitzonderlijk stabiel en hebben een 
kiplast van meer dan 1,6 t. Dankzij hun grote reikwijdte is het 
gemakkelijk om een pallet op de tweede rij te bereiken.
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 ONTWORPEN ROND DE MANIER WAAROP U WERKT
Met een ongeëvenaard zicht van 360° is het gemakkelijk om 
visueel contact te houden met het hele werkterrein. Het ruime 
bestuurdersgedeelte biedt veel beenruimte en is gemakkelijk 
in en uit te stappen, terwijl de constructie van de machine 
ervoor zorgt dat de bestuurder altijd met zijn gezicht naar het 
aanbouwdeel gericht is. 

Zet uw ramen open of haal ze helemaal 
weg. Het is allebei snel en gemakkelijk en 
u kunt zich aanpassen aan het seizoen.

 AANPASBARE CABINE

Voel u thuis met de vertrouwde stuurwiel- 
en joystickbediening. Nieuwe en ervaren 
bestuurders, welkom aan boord!

 BESTURING ZOALS IN AUTO'S

De bediening van uw lader is zo 
eenvoudig als het maar kan. Eén pedaal 
voor de voorwaartse richting en één voor 
de achteruit.

 RIJDEN MET 2 PEDALEN

STAP IN
BEDIENING & COMFORT
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U HEEFT GEEN TIJD  
VOOR STILSTAND.  

TROTSEER DE  
ZWAARSTE  

OMSTANDIGHEDEN.  
ELKE DAG WEER.
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 ERFGOED VAN INNOVATIE
U vindt altijd kwaliteitsmaterialen en een robuust ontwerp 
in uw Bobcat machine. Dit geldt zowel voor de beproefde, 
populairste schranklader ter wereld als voor onze nieuwe 
kleine knikladers. U kunt uw reputatie op het spel zetten 
voor de duurzaamheid van onze nieuwe machines, die zijn 
gebouwd met dezelfde betrouwbare onderdelen als andere 
Bobcat-machines.

 GEMAAKT OM U IN HET VELD TE HOUDEN
Wij verbeteren voortdurend het onderhoudsgemak met functies 
zoals het loskoppelen van de accu. De onderhoudspunten 
en de accu zijn gemakkelijk bereikbaar en de minimale 
smeerpunten beperken de onderhoudstijd tot een minimum. 
Als u toch naar de werkplaats moet, zal één servicepunt voor 
zowel machine als motor u in een mum van tijd terug naar het 
veld sturen.

ONDERHOUDBAARHEID & GARANTIE

STEVIGE CONSTRUCTIE

 PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE 
Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection 
Plus® verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde 
beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar 
beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en 
verwachtingen van de klant door een keuze aan te bieden 
tussen verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren.  
Zo kunt u, naar gelang uw behoeften, profiteren van een 
dekking tot 5 jaar of 6 000 motoruren. En de garantie 
is overdraagbaar - het zal de tweedehandswaarde dus 
waarschijnlijk ook verhogen.

 BOBCARE
Een machine die hard moet werken, heeft allereerst het juiste 
onderhoud nodig. Dit helpt ook de reparatiekosten laag 
te houden en ongepland onderhoud te voorkomen als uw 
machine eigenlijk had moeten werken. 

• Vermijd risico's door grote reparaties aan en uitval van de 
machines te voorkomen.

•  Doe meer door minder stilstand en een verhoging van uw 
productiviteit en winstgevendheid.

 STANDAARDGARANTIE
Bobcat Company ontwikkelt elke machine volgens de hoogste 
standaards voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze 
standaard garantie een dekking van 24 maanden of  
2 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

  MACHINE IQ 
De draadloze communicatie van BOBCAT® Machine IQ 
verbetert de ondersteuning van uw Bobcat-machine.

•  Duurzame ingebouwde bewakingselektronica
•  De gegevens zijn beschikbaar voor onze 

machinebewakingsspecialist
•  Onderhoud is geoptimaliseerd voor uw bedrijf
• Data-gedreven diensten maximaliseren uptime
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KIES UW  
ANIMALL23

 COMPACTE ALL-ROUNDER
Omdat de L23 iets lichter en compacter is,  
is hij zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

Gewicht: 1 719 kg
Hefvermogen: 1 116 kg
Breedte over bak: 1 117 mm
Scharnierpen bij maximale hoogte: 2 169 mm

L28
 HEAVY LIFTER

De L28 is een veelzijdige machine die geschikt 
is voor vele toepassingen. Hij is uitgerust met 
een telescopische giek voor een groter bereik 
en een hogere hefcapaciteit.

Gewicht: 1 903 kg
Hefvermogen: 1 085 kg
Breedte over bak: 1 270 mm
Scharnierpen bij  
maximale hoogte: 3 107 mm
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• = optie ✓ = standaard

L23 L28

PRESTATIES

Hulphydrauliek ✓ ✓
Tegengewichten • •

Vaste hefarm ✓ ✓
BICS-systeem (Interlock) ✓ ✓
Zelfnivellerende hydrauliek (baknivellering) ✓ ✓
Hijskit • •

Hefarmsteun ✓ ✓
Power Bob-Tach™ montagesysteem  
voor aanbouwdelen

• •

CABINE & OVERKAPPING

Verstelbare geveerde stoel • •

Dichte cabine met verwarming • •

Canopy ✓ ✓
Bekerhouder ✓ ✓
Stoelverwarming • •

Radio • •

Achterruit • •

Vaste stoel met vinyl bekleding ✓ ✓
BANDEN

Banden 23 x 10.50-12 - Gazon • ✓
Banden 23 x 5.7-12 - Standard Duty • -

Banden 23 x 8.50-12 - Tractor • •

Banden 23 x 8.50-12 - Gazon ✓ •

Banden 26 x 12.00-12 - Tractor - •

Banden 26 x 12.00-12 - Gazon - •

LICHTEN & WAARSCHUWINGSVERLICHTING

Werklampen vooraan en achteraan ✓ ✓
Zwaailicht • •

Lichten voor de openbare weg • •

Richtingaanwijzers • •

DIVERS

Automatische tractiemodi: Hoog en gazonveilig ✓ ✓
Achteruitrijalarm ✓ ✓
Bumperkit • •

Claxon ✓ ✓
Achterzijde beschermbeugel • •

Bezinkselkolf • •

Vonkwerende uitlaat ✓ ✓
Tractieondersteuning • •

UITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

 PERSONALISEER UW MACHINE
Soms willen we allemaal een specifieke functionaliteit of een 
persoonlijk tintje aan de machine toevoegen. Kies uit een lijst 
met uitgebreide opties en pas uw kleine kniklader naar hartelust 
aan!

Hulphydrauliek Tegengewichten

Power Bob-Tach™

Banden 23 x 10.50-12 - 
Gazon

Achterzijde beschermbeugel
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MULTIGEREEDSCHAPSDRAGER
AANBOUWDELEN

 WERKELIJK MULTI-INZETBAAR
Bobcat-aanbouwdelen zijn essentieel voor de veelzijdigheid van uw machine. Om 
bestuurders in staat te stellen meer te doen, zijn kleine knikladers uitgerust met hybrid 
Bob-Tach. Hierdoor zijn ze compatibel met zowel kleine als standaard aanbouwdelen.

Keerbezem Sneeuwfrees

WortelgrijperPalletvorken

• Keerbezem
• Grondboor
• Boorapparaat
• Breekhamer
• Bak, grond
•  Bak (GP), universeel
• Bak, werk
• Dumpwagen
• Landbouw/utiliteitsgrijper op bak
• Industriële grijper
• Grijper, wortels

• Egalisator
• Palletvorken
• Sneeuwblad
• Sneeuwfrees
• Sneeuw-V-blad
• Powerhark
• Boomstronkfrees
• Bezem met opvangbak
• Tuinfrees
• Sleuvengraver
• Universele vork
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SPECIFICATIES

L23 L28

PRESTATIES

Kiplast - recht - bak 1 265 kg 1 392 kg

Kiplast - recht - vorken 872 kg 945 kg

Kiplast - recht - uitgeschoven - bak  - 805 kg

Kiplast - recht - uitgeschoven - vorken  - 601 kg

Kiplast - geknikt - bak 1 051 kg 1 109 kg

Kiplast - geknikt - vorken 724 kg 759 kg

Kiplast - geknikt - uitgeschoven - bak  - 645 kg

Kiplast - geknikt - uitgeschoven - vorken  - 479 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - recht - bak 633 kg 696 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - recht - vorken 436 kg 473 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - recht - uitgeschoven – bak  - 403 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - recht - uitgeschoven – vorken  - 301 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - geknikt - bak 525 kg 554 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - geknikt - vorken 362 kg 380 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - geknikt - uitgeschoven – bak  - 323 kg

Nominaal bedrijfsvermogen - geknikt - uitgeschoven – vorken  - 239 kg

Hefvermogen 1 116 kg 1 085 kg

Opbreekkracht - giek 1 047 kg 1 141 kg

MOTOR

Merk/model Kubota / D1305-E4B-BC-1

Brandstof Diesel

Koeling Mengsel van 53% propyleenglycol / 47% water

Vermogen bij 2 600 tpm (ISO 14396) 18,2 kW

Koppel bij 1 700 tpm (ISO 14396) 81,3 Nm

Aantal cilinders 3 cilinders in lijn

Cilinderinhoud 1,3 cm³

GEWICHT

Bedrijfsgewicht 1 719 kg 1 903 kg

Transportgewicht 1 540 kg 1 731 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Systeemontlastdruk 20 MPa

Werktuigpomp Door motor aangedreven, tandwieltype

Capaciteit werktuigpomp 45,8 l/min

Hoofdfilter Vervangbaar 16(c) ≥ 75 ISO 4572, opschroef met o-ring, 0,34 MPa [50 psi] bypass

Ontluchtingsfilter reservoir Niet-vervangbaar 10 micron, dop met schroefdraad

Bedieningsklep
Handmatig bediende serie (hef/kipfuncties) met zweefstandarretering voor heffen.  

Elektr.-hydr. bediend, parallel (functies hulphydrauliek/telescoperen).

Hydraulische vloeistof Premium kwaliteit, anti-slijtage, multiviscositeit ISO VG46, op petroleumbasis

Tijd terugrollen 1,2 s 1,8 s

SPECIFICATIES

L23 L28

CAPACITEITEN VLOEISTOFFEN

Koelsysteem 5,7 l

Brandstoftank 36,2 l

Motorolie 3,8 l

Hydraulisch en hydrostatisch systeem 18,5 l 20,8 l

AANDRIJFSYSTEEM

Transmissie 4-wielaandrijving met automatische aandrijfmodi, optionele functie voor tractieondersteuning

ELEKTRISCHE UITRUSTING

Dynamo 90 A geventileerd 90 A open frame met interne regelaar

Accu
12 Volt BCI groep 26; 540 Ampère koudstartvermogen bij 0 F (-18 C);  

80 minuten reservecapaciteit

Startmotor 12 V, tandwieltype, 2,0 kW (2,68 pk)

Contactslot Activeert startmotor en instrumentatie

CYCLUSTIJDEN

Tijd heffen 2,4 s 2,6 s

Tijd zakken 2 s 2,2 s

Tijd lossen 1,7 s 1,4 s

AFMETINGEN

L23 L28

A Cabinehoogte 1 983,7 mm

B Vrije ruimte tot grond 196 mm

C Wielbasis 1 200 mm

D Totale lengte met bak  109 mm

F Graafdiepte 19,5 mm

G Maximale storthoogte 1 654,8 mm 2 136,4 mm

H Beladingshoogte 30°

I Scharnierpen bij maximale hoogte 2 169,2 mm  107,1 mm

J Vertrekhoek 23°

K Draaicirkel over bak 2 339,2 mm 2 407,7 mm

L Draaicirkel binnenste band 974,4 mm 931,5 mm

M Breedte over bak 1 117,6 mm 1 270 mm

O Breedte machine 1 180,7 mm 1 180,7 mm

P Verbindingshoek 43°

Q Kiphoek bij maximale hoogte 40°

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES SPECIFICATIES

 AFMETINGEN

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder 
kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-uitrusting variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en 
andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. 
Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen 
voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf 0% rente en 

verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.

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 gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere 
landen. ©2021 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

©2021 BOBCAT B4501950-NL (06-21)

100 MACHINES / 150 AANBOUWDELEN FAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL

FINANCIERINGS 
MOGELIJKHEDEN

KLEINE  
KNIKLADERS

AANBOUWDELEN

ROTERENDE VERREIKERS

SCHRANK- 
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COMPACTE  
RUPSLADERS

COMPACTE  
WIELLADERS

VERREIKERS

COMPACTE  
GRAAFMACHINES

MINI- 
RUPSLADER

LICHTE 
VERDICHTINGSMACHINES


