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DRAAI 
EROMHEEN

3 in 1

Met het grote aantal aanbouwdelen kunt 

u de machine gebruiken als hijskraan, 

personenplatform en verreiker.

CAN BUS-technologie

CAN BUS-technologie voor meer controle 

en veiligheid. Gegarandeerd soepele 

en nauwkeurige functies. Het systeem 

bewaakt alle functies van de giek en de 

stabilisatoren.

Nieuwe cabine

Ergonomische en ruime cabine. Nieuw 

scherm biedt alle relevante informatie. 

In groepen geplaatste schakelaars 

voor efficiënter werken. Geïntegreerde 

programma's voor aanbouwdelen.

Bobcat® biedt veelzijdigheid en efficiëntie 
met zijn serie roterende verreikers.
Met 360° rotatie kunt u grote, logge en zware 
lasten opheffen en precies daar plaatsen waar 
u wilt. En met een uitgebreid aanbod aan 
aanbouwdelen krijgt u drie machines in één: 
personenplatform, verreiker en hijskraan. 
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NIEUWE motor

Stage IIIB motor 

met groene 

technologie 

SCR + AdBlue, geen 

roetfilter

Afstandsbediening

Afstandsbediening voor proportionele en 

simultane functies in alle modi.  

Hijskraan, personenplatform en verreiker.

Eenvoudig stabiliseren

De stabilisatoren kunnen eenvoudig 

stuk voor stuk of in combinatie worden 

gebruikt om de volledige capaciteiten 

van de machine snel uit te buiten. Met 

het automatische nivelleringssysteem 

gaat dit nog eenvoudiger.

Compact

Compacte afmetingen maken de machine 

eenvoudig manoeuvreerbaar en krappe 

ruimtes zijn gemakkelijk te bereiken.
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EENVOUD

Een machine die gemakkelijk in het gebruik is, presteert beter, is 
productiever en is uiteindelijk veiliger. De nieuwe EVO modellen bieden 
de allernieuwste snufjes die op de hele productlijn aanwezig zijn.

De NIEUWE cabine is ontworpen 

met de bestuurder in gedachten en 

is bedoeld om een uitzonderlijke 

werkomgeving met een hoog niveau 

van comfort te bieden.

Ergonomische bedieningselementen

Alle belangrijke knoppen en hendels 

zitten binnen handbereik, voor meer 

veiligheid en betere controle over de 

machine.

Comfortabel en ergonomisch 

Luchtgeveerde stoel

Dubbele sensi-touch joystick 

Vergroot de functionaliteit voor de bestuurder en 

verbetert de productiviteit terwijl veiligheid en 

comfort gehandhaafd worden

3 zelfuitlijnende stuurmodi

Eenvoudig manoeuvreren in smalle en moeilijk 

toegankelijke werkplekken.

Verstelbare stuurkolom

Maximaal comfort voor de bestuurder.
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Zelfdiagnose en probleemoplossing

De bestuurder blijft voortdurend  geïnformeerd over de 

status van de machine, benodigd onderhoud enz. en 

onderhoud en reparaties worden eenvoudiger, wat tijd 

en geld bespaart

Selectie van aanbouwdelen

Door de nieuwe software is het verwisselen van 

aanbouwdelen eenvoudig en optimaliseert u uw werk 

met een groot scala aanbouwdelen.

Digitaal display

Gemakkelijk en snel overzicht van de 

prestaties van de machine.



100 %

355° 5°0°

185° 175°180°

100 %

50 %

0 %

Max. reach alowed

Reach with 100 %

Reach at 50 %

Min. reach alowed

100 %

40 %

6

PRESTATIES

De nieuwe TR50190, TR50210 en TR40250 EVO 
bieden prestaties op een ongekend niveau… 
Nieuwe elektronische architectuur en geavanceerde 
software staan centraal in deze nieuwe generatie

Rijrichtingsdetectie 

Het systeem draait automatisch de 

rij- en stuurfuncties om als de body 

180° is gedraaid.

Automatisch niveauregelings-

systeem 

Op oneffen ondergrond wordt de 

machine met een simpele druk op de 

knop automatisch horizontaal gezet. 

Slimme bereikregeling 

Grotere belastingsdiagrammen 

tot maximaal bijna 360° op basis 

van de stand van de stabilisatoren

Zachte eindstop voor giek

Het systeem regelt alle functies 

van de giek, vermindert de 

snelheid als de maximale 

stand wordt bereikt zodat de 

operator zich op het werk kan 

concentreren en efficiënter werkt.

Max. toegestaan bereik

Bereik bij 100%

Bereik bij 50%

Min. toegestaan bereik
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Zwenk- 
limiet  
rechts

Zwenklimiet links

Bereiklimiet

Hoogtebegrenzing

Bewakingssysteem 

Alle giek- en zwenkfuncties worden 

door digitale sensoren op de 

belangrijkste onderdelen bewaakt, 

waardoor volledige controle over de 

machine en veilige bediening in alle 

omstandigheden wordt geboden. 

CAN BUS 

CAN BUS-technologie staat garant 

voor een soepele bediening met meer 

controle en veiligheid

Werkzonebeperkingen

In krappe omgevingen kunt u 

de maximale hoogte, bereik en 

zwenkhoek (links en rechts) instellen 

om efficiënt en veilig te werken.
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Veelzijdig: meer kunnen doen

Met de producten uit deze lijn kunt u ter plaatse zoveel meer doen, 

met aanbouwdelen die u een 3-in-1 oplossing bieden. Koppel een 

van de personenplatforms aan en maak er een hoogwerker van. Met 

palletvorken of bakken is het een verreiker. Met een lier wordt het een 

hijskraan... Vrijwel onbegrensde mogelijkheden!

EEN PERSONENPLATFORM

EEN HIJSKRAAN

EEN VERREIKER

DRAAIBAAR, UITSCHUIFBAAR PERSONENPLATFORM

(4,20 m volledig uitgeschoven, laadvermogen 300 of 800 kg) 

Er passen maximaal drie personen op dit draaibare platform 

met een maximaal draagvermogen van 300  of 800 kg. Het platform is snel in 

te stellen en doordat het draaibaar is (tot 90°) is het eenvoudig aan het werk 

aan te passen!

DRAAIBAAR, UITSCHUIFBAAR PERSONENPLATFORM

(5,80 m volledig uitgeschoven, laadvermogen 300 kg)

Dit grote draaibare platform kan in luttele seconden van 2,40 m tot 5,80 m 

worden uitgeschoven. Er passen maximaal drie personen op dit vaste platform 

met een maximaal draagvermogen van 300 kg. Het is snel en eenvoudig in te 

stellen. 

Het is bijzonder breed en biedt daardoor extra werkruimte op hoog niveau.

VAST PERSONENPLATFORM

(1,20 × 2,15 m, draagvermogen 300 kg)

Er passen maximaal drie personen op dit vaste platform 

met een maximaal draagvermogen van 300 kg.

Er zijn nog andere configuraties leverbaar.

PERSONENPLATFORM MET POSITIEVE/NEGATIEVE JIB

(laadvermogen 200 kg)

Er passen maximaal twee personen op dit vaste platform met een maximaal 

draagvermogen van 200 kg. Met de extra lange jib kan tot 6 meter hoger of 

tot 8 meter lager worden gewerkt, erg handig voor werkzaamheden onder 

bruggen.

3 IN 1 TALLOZE MOGELIJKHEDEN!
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VERLENGDE JIB MET HYDRAULISCHE LIER

Hef ladingen en laat ze zakken zonder de giek te bewegen! Er is een serie 

verlengde jibs met lieren leverbaar met proportionele bediening om ladingen 

nauwkeurig te plaatsen.

PALLETVORKEN 

Te gebruiken voor het optillen en verplaatsen van allerhande pallets 

op ongelijkmatige oppervlakken in fabrieken of op bouwterreinen. De 

vorken hebben een standaard lengte van 1200 mm met laadvermogens 

van 3,8 tot 5,0 ton.

HYDRAULISCHE LIER (met kabelgeleider) 

Kies uit een 3 of 4-tons hydraulische lier om ladingen te heffen en te laten zakken 

zonder de giek te bewegen. Door de dubbele werking kan meer en soepeler 

worden getild. Er kan ook een versie zonder  kabelgeleiding geselecteerd worden.

VERLENGDE JIB MET HAAK 

Gebruik dit handige aanbouwdeel om ladingen op plaatsen te brengen die 

anders moeilijk bereikbaar zijn. Met de jib met haak hebt u een groter bereik.  

Er zijn jibs met een hefvermogen van 1,2 of 2,0 ton en een bereik van 1,30 tot  

2,50 meter.

LICHTGOEDBAK 

Nog veelzijdiger met de grote bak voor het verplaatsen van lichte 

materialen (dichtheid maximaal 800 kg/m³).

HAAK

Met een haak kan veel meer werk worden verzet, waarbij ladingen tot 5 ton 

kunnen worden getild.

BETONBAK 

Met dit aanbouwdeel kunt u snel beton storten op precies de juiste 

plaats. De bak gaat hydraulisch open zodat de inhoud van 600 l snel leeg 

loopt.

Nieuwe afstandsbediening met 
proportionele en simultane 
functies en meertraps 
gaspedaal met geïntegreerd 
digitaal display waarop alle 
voor de bestuurder relevante 
informatie wordt weergegeven
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* Ook leverbaar met IIIA/Tier3 motor voor landen met minder strenge voorschriften

TR38160 EVO TR50190 EVO TR50210 EVO TR40250 EVO

PRESTATIES
Hefhoogte (op banden) mm 13800 18400 20300 20800

Hefhoogte (op stabilisatoren) mm 15700 18700 20500 24100

Nominaal hefvermogen kg 3800 5000 5000 4000

Hefvermogen bij max. hoogte (op banden) kg 600 1500 1400 1800

Hefvermogen bij max. hoogte (op stabilisatoren) kg 2000 3000 2500 1800

Hefvermogen bij max. reikwijdte (op banden) kg 300 300 200 200

Hefvermogen bij max. reikwijdte (op stabilisatoren) kg 300 600 600 200

Maximale reikwijdte (op banden) mm 8100 12500 14000 13500

Maximale reikwijdte (op stabilisatoren) mm 13350 16400 18000 20500

Niveauregeling ° - +/- 10 +/- 10 +/- 10

GEWICHTEN
Gewicht (onbelast) kg 13700 16500 17540 17540

MOTOR
Merk / model Kubota V3800 CR-TI 

Stage IIIB/Tier 4i*
FPT NEF serie

Stage IIIB/Tier 4i
FPT NEF serie

Stage IIIB/Tier 4i*
FPT NEF serie

Stage IIIB/Tier 4i*

Brandstof / koeling Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof

Nominaal vermogen kW (pk) 74,5 (100) bij 2200 tpm 105 (141) bij 1900 tpm 105 (141) bij 1900 tpm 105 (141) bij 1900 tpm

Maximaal koppel Nm 335 bij 1500 tpm 590 bij 1400 tpm 590 bij 1400 tpm 590 bij 1400 tpm

Aantal cilinders 4 4 4 4

Cilinderinhoud l 3,7 4,5 4,5 4,5

TRACTIE
Standaard banden 400/70×20" 18×22.5" 18×22.5" 18×22.5"

Lage snelheid (vooruit/achteruit) km/u 10 10 10 10

Hoge snelheid (vooruit/achteruit) km/u 30 40 40 40

AANDRIJFSYSTEEM
Transmissie

Hydrostatisch  
met variabele 

lastafhankelijke pomp

Hydrostatisch  
met variabele 

lastafhankelijke pomp

Hydrostatisch  
met variabele 

lastafhankelijke pomp

Hydrostatisch  
met variabele 

lastafhankelijke pomp

Hoofdaandrijving 2 versnellingen met 
servoregeling

Transmissie met  
2 versnellingen

Transmissie met  
2 versnellingen

Transmissie met  
2 versnellingen

HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomptype Enkele tandwielpomp Dubbele tandwielpomp Dubbele tandwielpomp Dubbele tandwielpomp

Gecombineerde pompcapaciteit l/min 110 135 135 135

Werkdruk bar 230 230 230 230

REMMEN
Motorrem Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Noodrem
Negatieve rem met 
elektrische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Handrem
Negatieve rem met 
elektrische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Negatieve rem met elektro-
hydraulische regeling  

op achteras

Bedrijfsrem In olie gedompelde schijf in voor- en achteras

AFMETINGEN
Maximale breedte over banden met stabilisatoren omlaag mm 2380/3968 2380/4800 2380/5070 2380/5070

Totale lengte (met drager) mm 7699 7960 8350 9200

Totale hoogte mm 3000 3025 3025 3025

Bodemvrijheid mm 510 360 360 360

Wielbasis mm 2380 2380 2380 2380

Draaicirkel (over de banden) mm 4430 4430 4430 4430
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN AANBOUWDELEN
TR38160 EVO TR50190 EVO - TR50210 EVO - TR40250 EVO

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Wagen met handmatige aanbouwdeelvergrendeling  
Voorbereid op personenplatform en lier  
Body draait over 400°  –
Body draait onbeperkt – 
Stabilisatoren in vleugelvorm  –
Uitschuifbare stabilisatoren – 
Werkzonebeperkingen  
Zachte eindstop voor giek  
Slimme bereikregeling – 
Automatisch niveauregelingssysteem – 
Niveauregeling +/- 10° – 
Gelimiteerd slipdifferentieel voor achteras (45%)  
Halfautomatische wieluitlijning met indicatoren  
Verwarming, ontwaseming en ventilatie  
Volledige wegverlichting (voor en achter)  
Werkverlichting bovenop cabine (twee vóór en twee achter)  
Zwaailicht  
Stoel met luchtvering  
Dubbele sensi-touch joysticks  
Radio met cd-speler  
Wis/was-installatie op voor- en achterruit  
Zonneklep  
Achteruitrijalarm  
Wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling  

Afstandsbediening  

Airconditioning  

Beschermrooster voor voorruit  

Kit voor koud weer  

Koude start  

Diefstalbeveiliging  

Twee hulphydrauliekleidingen op giekkop  

Kabelboom op giek, bediend vanuit cabine  

Voorbereid voor centreerhendel  

Voorbereid voor positieve/negatieve jib met personenplatform  

Maatwerk kleuren  

Led-werkverlichting bovenop cabine (twee vóór)  

Led-werkverlichting bovenop cabine (twee achter)  

Led-werkverlichting op giekkop  

Extra steunblokken voor stabilisatoren – 

Rijden met 180° gedraaide body – 

Videocamera op giekkop – 

Geïntegreerd achteruitkijksysteem – 

AANBOUWDELEN 
Zwevende vorken 1200 mm × ×
Vorkplaatser × ×
Uitschuifvork 1900 mm × ×
Verlengde jib met haak 1,2 ton, 2,50 m × ×
Haak 5 ton × ×
Verlengde jib met lier 2 ton, 1,30 m/1,2 ton, 2,50 m × / × × / ×
Lier 3 ton/4 ton × / – × / ×
Bak voor licht materiaal 1 m³ × ×
Betonbak 600 l × ×
Vast personenplatform 2,20 m, 3 personen, 300 kg × ×
Vast uitschuifbaar personenplatform 2,40m/4,20 m, 3 personen, 300 kg × ×
Vast personenplatform 2,20 m, 3 personen, 300 kg × ×
Draaibaar uitschuifbaar personenplatform 2,40m/4,20 m, 3 personen, 300 kg × ×
Draaibaar uitschuifbaar personenplatform 2,40m/4,20 m, 3 personen, 800 kg × ×
Draaibaar uitschuifbaar personenplatform 2,50m/5,80 m, 3 personen, 300 kg – ×
Positieve/negatieve jib met personenplatform, 200 kg × ×1

Centreerhendel × ×

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.  
©2017 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

 Standaard  Optioneel × Leverbaar – Niet leverbaar ×1 Niet leverbaar op de TR50190 EVO
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