
E26 - E27z - E27
COMPACTE GRAAFMACHINES



2

Bij de ontwikkeling van de Bobcat E26, E27z en E27 heeft de bestuurder 
centraal gestaan met een ruime, comfortabele cabine, eenvoudige 
bediening en uitstekend zicht als resultaat. Deze machines zijn uitzonderlijk 
stabiel, terwijl ze hoge prestaties bieden en veilig te vervoeren zijn.

Door het lagere transportgewicht kunnen ze zowel de gebruikelijke Bobcat prestaties 
bieden als de beste bediening in hun klasse. En voor nog meer betrouwbaarheid 
en een langere levensduur is tijdens het ontwerp en fabricage van de allernieuwste 
technologie gebruik gemaakt, zodat u zonder onderbrekingen kunt werken.

DE NIEUWE NORM VOOR DE BEDRIJFSTAK
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 y Profiteer van de befaamde Bobcat prestaties 
met nog soepelere werkfuncties

 y Vijf hulphydrauliekcircuits waarvan drie aanpasbaar, 
bijzonder hoge stabiliteit en gebruiksgemak, zelfs bij 
het bedienen van de meest complexe aanbouwdelen

 y Volledige controle over uw omgeving, dankzij het uitstekende 
zicht door de grotere ruiten en de uitstekende ergonomie

 y Alle configuraties passen op een aanhanger, zonder 
u zorgen te hoeven maken over de gewichten

 y Met de E27z Zero House Swing (ZHS) hebt u 20% meer 
bewegingsvrijheid bij dan bij de klassieke Zero Tail Swing (ZTS)

E26: uniek, lichter en robuuster
• Perfect transportgewicht met cabine: 

minder dan 2,5 ton 

• Innovatieve cilinder binnenin de giek 

voor extra robuustheid

• Uitzonderlijke prijs-

kwaliteitverhouding

E27z: meer stabiliteit en com-
fort in ZHS-formaat
• Zero House Swing voor gemoedsrust, 

zelfs bij geopende deur en zwaar 

contragewicht

• De grootste cabine voor machines van 

deze afmetingen

• Lager gewicht zodat hij samen 

met meer aanbouwdelen op een 

aanhanger kan worden vervoerd, 

zonder afbreuk te doen aan de 

prestaties

• Grootste bewegingsflexibiliteit bij het 

werken dicht bij muren

E27: betere prestaties
• Unieke combinatie van superieure 

stabiliteit en de hoogste graafkrachten 

in zijn klasse

• Transportgewicht onder de limiet voor 

vervoer op een aanhanger   

• De achterkant steekt maar 220 

mm (standaard)/ 280 mm (zwaar 

contragewicht) uit zodat de machine 

in krappe ruimtes kan worden 

gebruikt

• Ideaal voor veeleisende toepassingen 

waar hoge prestaties en 

transportgemak belangrijker zijn dan 

compacte afmetingen
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LAGER TRANSPORTGEWICHT, 
RONDOM STABIELER

De lastige combinatie

De doelstelling: de machine stabieler maar 

toch lichter maken voor probleemloos 

transporteren op aanhangers. We hebben 

dit bereikt met een geoptimaliseerde 

geometrie en een nieuwe benadering 

van het contragewicht. Door de hogere 

stabiliteit zijn onze nieuwe modellen klaar 

voor de zwaarste klussen en behouden toch 

de ZHS- of ZTS-functionaliteit.

Transporteerbaarheid

• Volgens de Europese transportvoorschriften mag maximaal 

3500 kg worden getrokken.

• De drie nieuwe Bobcat modellen zijn allemaal op de meeste 

aanhangers te vervoeren in verschillende configuraties.

• En dankzij de in de bovenbouw geïntegreerde 

verankeringspunten zijn ze nog gemakkelijker te vervoeren.
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DE BEST BESTUURBARE MACHINE IN HUN KLASSE MET 
UITSTEKENDE PRESTATIES

Soepele bediening 

Hoewel deze machines soepeler en 

eenvoudiger te bedienen zijn, hebben we 

de befaamde Bobcat snelheid weten te 

behouden. 

De geoptimaliseerde hydrauliek en de nieuwe 

joysticks met een dubbele responsekromme 

staan garant voor uitstekende prestaties 

en maken de machines het eenvoudigst te 

besturen in hun klasse. 

Zero House Swing (ZHS) concept voor de E27z

Het Bobcat-concept van Zero House Swing (ZHS) verbetert de 

Zero Tail Swing (ZTS)-functionaliteit door de hoeken van de 

bovenbouw aan de voorkant in de zwenkcirkel nog beter te 

beschermen.

De Bobcat machines zijn zo ontworpen dat de 

giekzwenkcilinder tijdens parallel graven binnen de breedte 

van de onderwagen blijft.
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ROND DE BESTUURDER 
GEBOUWD

1 - Standaard display

1 - Luxe display

Geweldige functies voor meer comfort
De nieuwe Bobcat graafmachines E26, E27z en 
E27 bieden de bestuurder nog meer ruimte, 
een nieuwe, luxueuze cabine en het beste zicht 
in hun klasse. Verdere nieuwe features zijn 
afdekplaten die eenvoudig kunnen worden 
geopend en gesloten voor sneller onderhoud.

1. Instrumentenpaneel

 Het display is helder en eenvoudig af te 

lezen en bevat een indicator voor het 

automatisch uitschakelen van de lichten, 

een optionele sleutelloze ontsteking en 

bedrijfsinformatie zoals uren en toerental.

2. Twee rijsnelheden, automatische  

schakeling en automatisch stationair

 De rijmotoren schakelen automatisch 

terug naar hoge snelheid nadat onder 

belasting is teruggeschakeld naar lage 

snelheid. Draaien gaat dus soepeler 

en graven is eenvoudiger. De functie 
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automatisch stationair is optioneel verkrijgbaar om het 

brandstofverbruik te verminderen.

3. Zwevend blad

 Automatische regeling van het zwevende blad, zodat 

nivelleringswerkzaamheden snel en gemakkelijk kunnen 

worden uitgevoerd.

4. Duimschakelaar voor besturing van de giek en hulphy-

drauliek

 In de joystick is een duimschakelaar geïntegreerd, zodat 

de giekhoek nauwkeuriger kan worden versteld en de 

proportionele hulphydrauliek beter kan worden geregeld.

5. Externe brandstofdop

 De externe vergrendelbare brandstofdop 

maakt het tanken eenvoudig en veilig. 

Bovendien klinkt er een geluidssignaal 

wanneer het maximumpeil in de 

brandstoftank is bereikt.

6. Ontwerp met Zero Tail Swing

 De bovenbouw blijft binnen de breedte 

van de rupsen, zelfs als de deur open 

staat.
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Sterke materialen, 
beproefd ontwerp

Bij de constructie van de 

Bobcat graafmachines zijn 

extra sterke materialen 

gebruikt zodat ze lang 

meegaan. Het ontwerp 

is onder extreme 

omstandigheden beproefd 

en de achterklep van 

zwaar plaatstaal geeft 

extra stevigheid en laat 

de bestuurder in vol 

vertrouwen werken.

Features die de betrouwbaarheid nog 
verhogen

• De achterklep wordt door gegoten 

contragewichten beschermd

• Metalen afdekplaten kunnen worden 

geopend of met bouten worden vastgezet

• Versterkte werkgroep met minimale 

speling en maximale levensduur

• Giekcilinder beter beschermd

• In de praktijk bewezen ontwerp van giek en 

lepelsteel

• Degelijker, zelfreinigend dozerblad

• Slangen, leidingen en kleppen beter 

beschermd

• Sleutelloze technologie voor de 

hydraulische slangen helpt lekkage 

voorkomen

• 2-delige duwbladcilinderslangen

• Onderhoudsvrije steunrollen en steunwiel

• Zelfspannende en onderhoudsvrije 

ventilator- en dynamoriemen

• Accuschakelaar voor opslag en transport

ROBUUST EN BETROUWBAAR

Afdekplaten, cabine, canopy  en werkgroep met betere passing  
en afwerking  
Lakkwaliteit voldoet aan de hoogste verwachtingen van de klant 



9

ONDERHOUD EN SERVICE

Snel en eenvoudig onderhoud 

Bobcat is expert in het ontwerpen en bouwen van 

sterke compacte machines waar u op kunt bouwen. 

Met het BobCARE PM geplande onderhoud en de 

Protection Plus verlengde garantie profiteert u van 

onze expertise gedurende de gehele levensduur van 

uw machine.

Befaamde Bobcat toegankelijkheid voor periodiek onderhoud 
Naast elkaar geplaatste koelers voor gemakkelijk reinigen
Onderdelen van de bovenbouw eenvoudig toegankelijk  
dankzij:
• Tweedelige vloermat
• Eenvoudig te verwijderen vloerplaten 
Diagnosestellen is gemakkelijk door de op het bedie-
ningspaneel weergegeven foutcodes en een aansluiting voor 
een serviceapparaat:
• Connector voor eenvoudige installatie van GPS-systeem 

(telemetrie)
Ontworpen voor en getest op langdurige prestaties:
• De materialen, onderdelen en constructies zijn onderworpen aan 

strenge duurzaamheidstests onder extreme omstandigheden

Uw machines zijn  is van levensbelang voor uw bedrijf. 

U kunt hiermee lastige klussen op tijd afronden en uw 

planning halen, voor maximale inkomsten. Met een 

gedegen onderhoudsplan hoeft u zich geen zorgen te 

maken. 

BobCARE PM is het onderhoudsprogramma dat 

door Bobcat af fabriek wordt geadviseerd en dat alle 

onderhoud dekt, inclusief periodiek onderhoud.

• U loopt financieel minder risico en uw eigendommen 

behouden dankzij het juiste onderhoud hun waarde.

• Hogere productiviteit.

Verlengde garantie volgens Protecion Plus

• Langer een veilig gevoel door minimale reparatiekosten.

• Vertrouw volledig op kwalitatief hoogwaardige 

reparaties dankzij de gecertificeerde monteurs 

en de originele Bobcat reserveonderdelen en 

verbruiksmaterialen.

Onovertroffen ontwerp, kwaliteit en duur-
zaamheid van originele Bobcat onderdelen 
houden uw machine zoveel mogelijk pro-
ductief en zorgen ervoor dat ze de maximale 
prestaties behouden.
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E26 - E27z - E27 — SPECIFICATIES
E26 E27z E27

GEWICHTEN
Bedrijfsgewicht met cabine en graafbak (ISO 6016) 2608 kg 2705 kg 2683 kg
Lager gewicht met canopy -118 kg -118 kg -118 kg
Hoger gewicht met stalen rupsbanden – 119 kg 119 kg
Hoger gewicht met lange lepelsteel – 10 kg –
Hoger gewicht bij zwaar contragewicht – 123 kg 147 kg
MOTOR
Merk/model Kubota / D1105-E4B-BCZ-1 Kubota / D1105-E4B-BCZ-1 Kubota / D1305-E4B-BCZ-1
Brandstof Diesel Diesel Diesel
Koeling Vloeistof, pompcirculatie Vloeistof, pompcirculatie Vloeistof, pompcirculatie
Aantal cilinders 3 3 3
Cilinderinhoud 1123 cm3 1123 cm3 1261 cm3

Maximaal vermogen bij 2400 tpm (ISO 14396) 15,4 kW 15,4 kW 18,2 kW
Maximaal koppel (SAE) 71,2 Nm 71,2 Nm 81,3 Nm
PRESTATIES
Graafkracht, lepelsteel (ISO 6015) 15690 N 16200 N 16030 N
Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015) – 13470 N –
Graafkracht, bak (ISO 6015) 23720 N 23720 N 26520 N
Trekkracht 29080 N 29023 N 28949 N
Rijsnelheid, laag bereik 2,5 km/u 2,5 km/u 3,0 km/u
Rijsnelheid, hoog bereik 4,3 km/u 4,3 km/u 5,1 km/u
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomptype Een tandwielpomp en een dubbele verstelbare plunjerpomp

Totale hydraulische capaciteit 87 l/min 87 l/min 94,3 l/min
Debiet hulphydrauliek 50 l/min 50 l/min 53,75 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek 180 bar 180 bar 180 bar
ZWENKSYSTEEM
Giekverstelhoek, links 60 ° 70 ° 70 °
Giekverstelhoek, rechts 60 ° 55 ° 55 °
Zwenksnelheid 9,3 tpm 9,3 tpm 9,3 tpm
INHOUDEN VLOEISTOFFEN
Koelsysteem 4,3 liter 4,3 liter 4,5 liter
Motorolie plus oliefilter 3,6 liter 3,6 liter 4 liter
Brandstoftank 34,4 liter 34,4 liter 34,4.liter
Hydraulisch reservoir 10,2 liter 10,2 liter 10,2 liter
Hydraulisch systeem 23 liter 23 liter 24 liter
Behuizing eindaandrijving (elk) 0,6 liter 0,6 liter 0,6 liter
MILIEUASPECTEN
Geluidsniveau LPA/EU-richtlijn 2006/42/EG 80 dB(A) 77 dB(A) 78 dB(A)
Geluidsniveau LWA/EU-richtlijn 2000/14/EG 93 dB(A) 93 dB(A) 94 dB(A)
Trilling hele lichaam (ISO 2631-1) 0,11 ms-2 0,18 ms-2 0,13 ms-2

Trillingen hand-arm (ISO 5349-1) 0,5 ms-2 0,51 ms-2 0,44 ms-2

STANDAARD FEATURES OPTIES

E26 - E27z - E27
Instelbare dubbelwerkende hulphydrauliek (AUX1) 
met snelkoppelingen
Accuschakelaar
Feature ’zwevend blad'
Vergrendelingen bedieningsconsole
Bekerhouder
Bewaking motor en hydrauliek met 
uitschakelfunctie
Inklapbare en ergonomische pedalen
Waarschuwing volle brandstoftank
Houder voor vetspuit
Claxon
Proportionele vingertipbediening voor 
hulphydrauliek en giek zwenken
Automatische veiligheidsgordel
TOPS/ROPS/FOPS-canopy*

Twee rijsnelheden met automatische schakeling
Vier verankeringspunten op bovenbouw
Waterscheider
Werklamp (giek)
Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren 
(wat als eerste wordt bereikt)

E26
1500 mm dozerblad
Rubberen rupsen 250 mm breed
Stoel met hoge rugleuning

E27 - E27z
1550 mm dozerblad
300 mm rubberen rupsen
Voorbereid voor klem
Geveerde stoel

E26 - E27z - E27
Eerste hulphydrauliek op arm
2e hulphydrauliek
Extra lampen (2+1)
AM/FM-stereoradio
Zwaailicht
Wisselklep voor bak (hulphydrauliek 3) als set
Lekolieleiding
Luxe verende stoel, textiel bekleding
Vrije terugloop naar de tank voor hulphydrauliek 1
Brandblusser
Sleutelloze start
Klac-koppeling
Linker- en rechterspiegel
MS03-koppeling 
Hefinrichting (veiligheidskleppen + 
overbelastingswaarschuwing  + hefoog)
TOPS/ROPS/FOPS-cabine met verwarming
Rijalarm

E26
Geveerde stoel

E27 - E27z
Automatisch stationair toerental
Bobcat hydraulische pengrijper
Klem met wisselklep voor hulphydrauliek 1
Zwaar contragewicht
HS03-koppeling of kantelkoppeling met hefoog
Hydraulische koppelleidingen (hulphydrauliek 5)
Led-lichtset
Stalen rupsbanden
Hydraulische koppelleidingen (hulphydrauliek 4)

E27
Lang dozerblad

*Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) –conform ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – conform ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen vallende 
objecten) - conform ISO 3449.
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AFMETINGEN

 A B C D E E** F G H H*** I J
E26 319 539 1540 1543 1462 – 3192 1965 4174 – 21 1500
E27z 319 539 1540 1543 1462 – 3343 1965 4325 – 21 1550
E27 319 539 1540 1543 1245 1465 3135 1965 4079 4190 21 1550

 K L M N O P P*** Q Q*** R R***  
E26 2438 250 580 705 1755 820 – 1741 – 1616 –
E27z 2438 300 565 773 1726 785 – 1808 – 1599 –
E27 2438 300 393 576 1575 995 1055 1808 1868 1731 1791

* met lange lepelsteel, ** met lang dozerblad, ** met zwaar contragewicht

WERKBEREIK

 A B B* C C* D D* E E** F F**
E26 185 ° 4542 – 4413 – 2052 – 385 – 420 –
E27z 185 ° 4644 4931 4518 4814 2131 2135 385 – 420 –
E27 185 ° 4721 – 4604 – 1924 – 346 385 302 420

 G G* H H* I I* J J* K K*  
E26 3104 – 4006 – 2845 – 1474 – 2568 –
E27z 3247 3239 4230 4430 3043 3243 1567 1818 2547 2847
E27 3240 – 4429 – 3243 – 1825 – 2847 –
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Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

www.bobcat.com

E26 - E27z - E27 — HEFVERMOGENS

Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog
E26 - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CANOPY

Hoogte  
hefpunt [H]

Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg)
2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

3000 mm 3040 527* - - - 3040 433 - - - 3040 378 - - -
2000 mm 3700 568* - 535* - 3700 334 - 535* - 3700 289 - 399 -
1000 mm 3900 627* - 751* - 3900 308 - 456 - 3900 260 - 377 -

Grond 3740 703* 1695* 916* - 3740 327 816 445 - 3740 270 632 364 -
-1000 mm 3160 804* 1602* 886* - 3160 427 876 454 - 3160 345 707 373 -

* Nominaal hydraulisch hefvermogen. De aangegeven hefvermogens voldoen aan ISO 10567 en zijn nooit hoger dan 75% van het kantelmoment van de machine of 87% van het hydraulische hefvermogen van de machine. 

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.  
©2018 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

© 2018 BOBCAT   B4501080-NL  (12-18)
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Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog
E27z - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CANOPY, STANDAARD ARM EN STANDAARD CONTRAGEWICHT

Hoogte  
hefpunt [H]

Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg)
2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

3000 mm 3210 585* - 585* - 3210 445 - 538* - 3210 388 - 425 -
2000 mm 3810 601* - 605* - 3810 349 - 510 - 3810 296 - 436 -
1000 mm 4030 636* - 833* 642* 4030 317 - 484 320 4030 271 - 408 274

Grond 3880 684* 1722* 957* - 3880 337 869 491 - 3880 285 693 393 -
-1000 mm 3330 746* 1551* 916* - 3330 436 1002 514 - 3330 362 752 423 -

Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog
E26 - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CABINE

Hoogte  
hefpunt [H]

Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg) Maximale 
straal [R] (mm)

Heffen bij max. 
straal (kg)

Hefstraal [R] (kg)
2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

3000 mm 3040 527* - - - 3040 527* - - - 3040 396 - - -
2000 mm 3700 568* - 535* - 3700 353 - 535* - 3700 304 - 417 -
1000 mm 3900 627* - 751* - 3900 326 - 481 - 3900 273 - 395 -

Grond 3740 703* 1695* 916* - 3740 346 861 470 - 3740 284 664 382 -
-1000 mm 3160 804* 1602* 886* - 3160 451 921 479 - 3160 362 739 392 -

Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog

E27z - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CABINE, LANGE ARM EN ZWAAR CONTRAGEWICHT
Hoogte  

hefpunt [H]
Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg)

2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
3000 mm 3630 497* - - - 3630 497* - - - 3630 378 - - -
2000 mm 4070 526* - 492* 510* 4070 361 - 492* 373 4070 307 - 492* 322
1000 mm 4270 565* - 722* 576* 4270 336 - 566 372 4270 282 - 474 310

Grond 4150 614* 1614* 918* 648* 4150 350 982 549 370 4150 292 780 453 308
-1000 mm 3600 665* 1559* 937* - 3600 428 1102 568 - 3600 352 833 451 -
-2000 mm 2550 697* 1070* - - 2550 697* 1070* - - 2550 697* 1070* - -

Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog

E27 - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CANOPY EN STANDAARD CONTRAGEWICHT
Hoogte  

hefpunt [H]
Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg)

2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
3000 mm 3400 605* - - - 3400 441 - - - 3400 402 - - -
2000 mm 3900 640* - 609* - 3900 372 - 609* - 3900 328 - 492 -
1000 mm 4070 690* 1380* 840* 694* 4070 347 962 546 360 4070 303 826 470 311

Grond 3920 743* 1834* 1047* - 3920 366 987 547 - 3920 316 810 463 -
-1000 mm 3440 823* 1717* 1037* - 3440 460 1099 569 - 3440 387 845 466 -
-2000 mm 2430 875* 1135* - - 2430 875* 1135* - - 2430 741 1135* - -

Over dozerblad, dozerblad omlaag Over dozerblad, dozerblad omhoog Over zijkant, dozerblad omhoog

E27 - NOMINAAL HEFVERMOGEN MET CABINE EN ZWAAR CONTRAGEWICHT
Hoogte  

hefpunt [H]
Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg) Maximale 

straal [R] (mm)
Heffen bij max. 

straal (kg)
Hefstraal [R] (kg)

2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
3000 mm 3400 605* - - - 3400 605* - - - 3400 485 - - -
2000 mm 3900 640* - 609* - 3900 455 - 609* - 3900 398 - 609* -
1000 mm 4070 690* 1380* 840* 694* 4070 426 1173 662 441 4070 370 994 567 380

Grond 3920 743* 1834* 1047* - 3920 449 1199 663 - 3920 387 978 560 -
-1000 mm 3440 823* 1717* 1037* - 3440 557 1310 686 - 3440 469 1013 563 -
-2000 mm 2430 875* 1135* - - 2430 875* 1135* - - 2430 875* 1135* - -


