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TELESCOPISCHE LADERS 
VOOR DE LANDBOUWSECTOR
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HET BOBCAT CENTER OF EXCELLENCE VOOR 
VERREIKERS HEEFT MEER DAN 60 JAAR ERVARING

Alle Bobcat telescopische laders worden ontworpen en 
gebouwd in ons Center of Excellence in Pontchâteau,  
Frankrijk. Met meer dan 60 jaar ervaring in het 
bouwen van machines om materialen te hanteren 
voldoet deze door ISO 9001 gecertificeerde fabriek 
aan de hoge kwaliteitsnormen van Bobcat.

Met een grote mate van geïntegreerde technologieën, vanaf 
het lassen van de giek en het frame, tot de eindassemblage van 
de machine, wordt de kwaliteit gewaarborgd door moderne 
fabricageapparatuur als lasrobots, een lijn voor staalstralen, een 
spuitcabine voor twee lagen lak en de integratie van de beste 
onderdelen ter wereld.
Elke in deze fabriek gebouwde machine doorloopt vóór aflevering 
een rigoureuze en uitgebreide testprocedure met onder meer: 
controle op naleving van de voorschriften, controle op prestaties, 
kwaliteitscontroles en volledige functionele controle van de 
machine.
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Bobcat, dat 60 jaar ervaring in het ontwerpen van compacte apparatuur viert, heeft een 
reputatie gevestigd voor hoge kwaliteitsnormen en de beste technologieën in zijn klasse. 

Elke dag stoppen we al onze energie in het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
producten door het selecteren van belangrijke en bewezen toeleveranciers, 
geïntegreerd ontwerp, testen op betrouwbaarheid en kwaliteit en een productieproces 
waarin elk product individueel wordt gecontroleerd en goedgekeurd.

ONZE 3 JAAR STANDAARD FABRIEKSGARANTIE: 
ALLEEN MAAR VOORDELEN VOOR U*

Dankzij het hoge kwaliteitsniveau van de 
Bobcat verreikers kan Bobcat Company 
standaard een garantie van 3 jaar aanbieden 
(of 3000 uur, wat zich het eerst voordoet).

Partner in de landbouw

*Voorwaarden: alleen geldig voor klanten van het officiële Bobcat® dealernetwerk in Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika. Verhuur en grote accounts uitgezonderd.
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* Diesel Particulate Filt
er *

Bobcat heeft zijn eigen Stage IV motoren met 

turbocharger ontwikkeld vanuit de eisen van 

telescopische laders: aangepaste prestaties, 

extreme betrouwbaarheid, laag brandstofverbruik 

en voordelig onderhoud. 

Alles in een compact ontwerp voor beter zicht. 

Ons eigen Center of Excellence voor motoren 

beschikt over een uitgebreide ervaring.

• 60 jaar ervaring in het ontwikkelen van motoren 
binnen onze Engine Group, gecombineerd 
met 60 jaar ervaring in het ontwikkelen van 
compacte apparatuur. 

• Als de leidende OEM-fabrikant van motoren 
hebben we meer dan anderhalf miljoen motoren 
gebouwd voor allerlei industrieën: industriële 
machines, legervoertuigen, bedrijfswagens, 
elektriciteitsproductie, zeevaart ... Ontworpen in 
samenwerking met enkele van de belangrijkste 
consultants en ontwerpfirma's ter wereld.

BOBCAT STAGE IV MOTOREN:  
HOGE PRESTATIES EN EXTREEM BETROUWBAAR!

Common rail

Hogedrukpomp

Engine Control Unit 
(ECU)

MOTOREN

LANDEN MET STRENGERE VOORSCHRIFTEN LANDEN MET RUIMERE 
VOORSCHRIFTEN

BOBCAT D34
 75 PK

BOBCAT D34
 100 PK

BOBCAT D34
130 PK

PERKINS 
1104D-44TA

100 PK

PERKINS 
1104D-E44TA

130 PK

Uitstoot Stage IIIB/Tier 4 Final Stage IV/Tier 4 Final Stage IV/Tier 4 Final Stage IIIA/Tier 3 Stage IIIA/Tier 3
Nominaal vermogen  
(ISO 14396) kW (pk) 55,2 (75) 

bij 2400 tpm
74,5 (100) 

bij 2400 tpm
97 (130) 

bij 2400 tpm
74,5 (100) 

bij 2200 tpm
96,5 (130) 

bij 2200 tpm
Max koppel Nm 325 bij 1400 tpm 430 bij 1400 tpm 500 bij 1400 tpm 410 bij 1400 tpm 516 bij 1400 tpm
Brandstof/koeling Diesel/vloeistof
Aantal cilinders 4 4 4 4 4
Cilinderinhoud l 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4

Brandstofinspuiting Elektronische regeling + hogedruk common rail Mechanische  
regeling

Elektronische 
regeling + hogedruk 

common rail

Nabehandeling: zonder 
roetfilter

DOC
Dieseloxidatiekatalysator    – –

EGR
Uitlaatgasrecirculatie    – –

SCR & AdBlue®
Selectieve katalytische 
reductie met inspuiting van 
AdBlue®

–   – –

 standaard – niet leverbaar
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Een luchtvoorfilter volgens het cycloonprincipe 

zorgt voor efficiënt filteren in stoffige omgevingen 

en een langere levensduur dankzij: 
• 3-staps filterproces 
• Voorfilters (1) die tot 95% van het stof 

verwijderen zelfs voordat de lucht bij de 
eigenlijke filters komt.

• Eenvoudig toegankelijk voor het vervangen van 
het filter. 

• Rechte luchtdoorgang waardoor het 
filtermateriaal minder ruimte inneemt en het 
filter eenvoudiger te onderhouden is.

Bobcat ingenieurs hebben hard 

gewerkt om een compacte 

motor te ontwikkelen die 

hoge prestaties combineert 

met eenvoudig toegankelijke 

onderhoudspunten.

Gepatenteerde technologie 
voor uiterst lage uitstoot van 
fijnstof
Geen roetfilter

Hoog 
vermogen 
en hoog 
koppel 
bij lage 
toerentallen

In het veld 
bewezen
Al tienduizenden 
in bedrijf tot volle 
tevredenheid van 
klanten

Ontworpen met de allernieuwste 
technologieën 
Turbocharger en hogedruk common rail met 
elektronische regeling = hogere prestaties en 
lager brandstofverbruik

Bedrijfskosten 
in de hand 
houden
Lager brandstof-
verbruik, geen 
stilstand, lagere 
onderhouds-
kosten
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 3.0 t

 2.6 t

3.0 t

3.8 t
4.3 t

3.5 t3.4 t

TELESCOPISCHE LADERS VOOR DE LANDBOUWSECTOR:  
UW PROFESSIONELE PARTNER OP DE BOERDERIJ
Een telescopische lader die om u 

heen is ontworpen

Bobcat heeft meer dan 60 jaar 

ervaring in het ontwerpen van 

compacte apparatuur van topklasse. 

Bobcat telescopische laders zijn 

ontworpen om in de zwaarste 

landbouwtoepassingen optimaal te 

presteren.

Deze veelzijdige machines bevatten 

alle voordelen van onze langdurige 

ervaring en ons streven steeds beter 

te worden. Zij combineren de in 

de praktijk bewezen principes met 

innovatief ontwerp, de allernieuwste 

technologieën en onze toewijding 

om u bij de steeds zwaardere eisen 

van uw werk te helpen. 

De Bobcat TL-lijn biedt alle 

prestaties die u nodig hebt in een 

compacte, sterke en wendbare 

machine, in een ontwerp waarbij de 

bestuurder centraal staat. 

Max. hefvermogen (ton)

Hefhoogte (m)

COMPACT  
PRODUCTIVITEIT PRODUCTIVITEIT

HOOG 
DEBIET

HOOG 
DEBIET

HOOG 
DEBIET
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20-inch banden/
lage cabine: 

2,10 m 

24-inch banden/
lage cabine: 

2,18 m 

20-inch banden/ 
hoge cabine: 

2,25 m

24-inch banden/ 
hoge cabine: 

2,33 m 

Het beste van Bobcat in een compact formaat

• Debietdeling zorgt voor gecombineerde 

bewegingen

• Power Lift zorgt voor snelle bewegingen

• Efficiënte 75 pk motor, DPF en AdBlue® vrij
of

• Krachtige 100 pk motor DPF vrij

Compact zoals u het wenst

• Smal onderstel 2,10 m

• Cabinepositie hoog of laag

• 20 of 24 inch banden

• 4 totale hoogtes

COMPACT PRODUCTIVITEIT
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HOGE PRODUCTIVITEIT
Geconcentreerde Bobcat technologie

• Debietdeling zorgt voor gecombineerde 

bewegingen

• Power Lift zorgt voor snelle bewegingen

• Belastingafhankelijke pomp met laag 

toerentalrendement

HydroVario continue transmissie  
met laad- en hanteermodus 

Krachtige 100 of 130 pk 
motor zonder roetfilter

Gepatenteerde asymmetrische 
cabine met achterraam zonder 
raamstijl

Gelast doosframe
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HydroVario continue transmissie  
met laad- en hanteermodus 

De ultieme Bobcat telescooplader
• 4300 kg hefvermogen
• Bijna 8 m hefhoogte
• Prestaties en productiviteit op hun best 
• Nog steeds compact en uiterst 

manoeuvreerbaar

Z-balk kinematica
152° kantelbereik
7 ton uitbreekkracht

Max. 3500 l
Graafbak voor licht materiaal

NIEUW
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HF

De HF-technologie (High Flow - hoog debiet) geeft u, dankzij de 

beste cyclustijden voor de giek in zijn klasse, extra vermogen 

wanneer u dat bij de meest veeleisende werkzaamheden nodig 

hebt. U kunt productiever werken bij een laag toerental: de 

hydraulische pomp met lastdetectie levert 190 l/min bij 255 bar 

(150 l/min voor de hulphydrauliek). 

Als alle hydraulische functies tegelijkertijd worden gebruikt, 

leveren de snelstart- en debietdelingssystemen onmiddellijk het 

volle oliedebiet voor optimale productiviteit.

Power Lift: technologie voor efficiënt 

heffen

Het gepatenteerde systeem van Bobcat 

verhoogt het hefvermogen en handhaaft 

snelle giekbewegingen.

GROTERE PRODUCTIVITEIT

Afgeschermd ontwerp

Gelast doosframe dat tegen een stootje kan, met 

over de hele lengte een bodemplaat om de vitale 

delen te beschermen

Giek van versterkt staal met ondergedompeld 

booglassen vervaardigd, voor de grootst 

mogelijke weerstand. Extra grote giekkop is tegen 

zware belasting bestand 
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Zwaar uitgevoerde hydrostatische transmissie

Levert snel en soepel vermogen, wanneer u dat nodig hebt, met een hoog koppel voor graven en duwen. De 

bediening is veilig en eenvoudig, en het systeem beschikt over veel extra functies om u de klus efficiënt te laten 

klaren:

• Het soepelste rijgedrag, traploos van 0 tot 40 km/u

• Twee snelheidsbereiken met directe schakelmogelijkheid op de compacte modellen voor hoge productiviteit

• Twee werkmodi aangepast aan uw taak: De laadmodus biedt volledige trekkracht, de hanteermodus zorgt voor de 

soepelste aandrijving en volle snelheid (TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF, TL43.80HF) 

• Kruipfunctie: soepel snelheid verlagen bij vol motortoerental

• Snelheidsbeheersysteem (SMS) houd het toerental hoog als u langzaam moet rijden

3 stuurmodi 

• 2-wielbesturing

• 4-wielbesturing

• Krabbesturing

Halfautomatische 

wieluitlijning

Helpt de bestuurder 

door ervoor te zorgen 

dat de wielen altijd 

uitgelijnd zijn wanneer 

tussen de 3 stuurmodi 

gewisseld wordt
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EFFICIËNTER

Snelheidsbeheersysteem (SMS)
Houd het toerental hoog als u 
langzaam moet rijden! Met het Bobcat 
snelheidsbeheersysteem kunt u de 
rijsnelheid onafhankelijk van het 
motortoerental instellen. 

Zet het motortoerental op de optimale 
instelling voor het aanbouwdeel waar u 
mee werkt en stel vervolgens uw rijsnelheid 
in. Dit is vooral handig voor aanbouwdelen 
waarbij u langzaam maar met een constante 
snelheid moet rijden terwijl u een hoog 
motortoerental nodig hebt.

Automatisch omkerende ventilator met variabele draaisnelheid

Het systeem draait de draairichting van de ventilator om, om de 

radiateurs en het inlaatrooster efficiënter te reinigen. Dit gebeurt 

volgens de op het display ingestelde cyclus. En u kunt op elk 

gewenst moment met een druk op de knop de draairichting 

omkeren.

De ventilator met variabele draaisnelheid past de draaisnelheid aan 

de benodigde koeling aan: minder lawaai en lager brandstofverbruik.

Giekophanging (BSS)

Meer comfort en de lading wordt 

beter vastgehouden wanneer snel 

over oneffen terrein wordt gereden, 

met of zonder lading. Langer 

werken, minder vermoeidheid en 

meer productiviteit.
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STAGE IV
FINAL

Smart Handling System (SHS)
Een uniek systeem dat productiviteit 
en nauwkeurigheid combineert. U stelt 
de gieksnelheid (heffen, uitschuiven, 
kantelen) in om de machine aan uw 
werkomstandigheden aan te passen. 
Ideaal wanneer u veel vermogen en 
nauwkeurige giekbewegingen nodig 
hebt.

Ingebouwde Bobcat hulphydrauliek en 
snelkoppelingssysteem (GCS)

Hydraulische snelkoppelingen met geïntegreerd 

drukontlastingssysteem, aftapleiding en elektrische aansluiting 

gemakkelijk en goed beschermd op de giekkop geplaatst. 

Auxiliary Flow Management (AFM)

De bestuurder kan het debiet van de hulphydrauliek eenvoudig 

met de joystick instellen en (indien nodig) continu debiet 

inschakelen.

Zachte eindstop voor giek
Omgaan met ladingen kan lastig zijn, 
zelfs voor ervaren bestuurders. Bobcat 
helpt u, voor uw comfort en veiligheid, 
met een dempingssysteem voor 
de giek waarmee de giek soepeler 
beweegt als deze bij de minimale 
of maximale hoeken komt, of bijna 
geheel is ingetrokken.

ECO-modus

In de ECO-modus blijven de hydraulische 

prestaties behouden zonder de volledige 

kracht van de motor te gebruiken. Zo 

kunt u het brandstofverbruik 

verlagen en tegelijk effectief 

werken. (Standaard functies 

leverbaar met Stage IV 

motor.)
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ONGEËVENAARDE RIJERVARING
Welkom aan boord!
Eenvoud en intuïtief gebruik staan centraal bij het ontwerp van de Bobcat telescopische 
laders. We hebben dan ook een goede reputatie als bouwers van gebruikersvriendelijke, 
efficiënte machines. Met één stap bent u in de ruime cabine met comfortabele stoel, 
panoramisch zicht en een intuïtieve multifunctionele joystick. De ergonomische en logisch 
geplaatste bedieningsorganen zijn duidelijk gemarkeerd met achtergrondverlichting.

Cabine-ophanging

Z-link schokdempers 

voor comfortabeler 

rijden 

Leverbaar op de 

TL26.60, TL30.60 en 

TL30.70

Panoramisch zicht

Ons panoramisch cabineontwerp en de lage 

motorkap zorgen ervoor dat bestuurders altijd 

perfect zicht op de omgeving hebben, voor een 

soepeler werkproces, hogere productiviteit en 

extra veiligheid.

Automatische parkeerrem 

Veiliger en comfortabeler bij 

de dagelijkse werkzaamheden. 

Wordt geactiveerd als de motor 

uit staat of laag stationair draait 

en de versnelling in zijn vrij staat.  

U hoeft alleen aan het 

belangrijkste te denken: uw 

werk!

Zeer comfortabele 
luchtgeveerde stoel 

Dubbele vering en 

een laagfrequent 

systeem dat de 

bestuurder gedurende 

een lange dag werken 

comfortabel houdt, 

wat de conditie van 

de ondergrond ook is.
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3 41 2 5Multifunctionele joystick

De bedieningsorganen 

zijn perfect op de joystick 

geplaatst zodat u alles 

onder controle hebt en u 

uw ogen op het werk kunt 

houden.

1. Giekophanging / Zweefsysteem

2. Giek in/uit

3. Instellingen (SMS, SHS, AFM)

4. Vooruit / Neutraal / Achteruit

5. Hulphydrauliek

Gebruikersvriendelijk elektronisch dashboard

bedrijfsuren, rijsnelheid, toerental, giekhoek, toerental management, 

instellingen hulphydrauliek, permanent debiet enz.

Met een druk op de knop hebt u een helder, eenvoudig af te lezen overzicht van 

alle bedrijfsparameters.
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EEN GROOT AANTAL 
AANBOUWDELEN 
VOOR UW DAGELIJKSE 
WERKZAAMHEDEN!

Quick-Tach en Power Quick-Tach

Quick-Tach is een eenvoudig maar krachtig 

systeem om aanbouwdelen snel aan en los te 

koppelen. 

Met Power Quick-Tach kan de gebruiker zelfs 

vanuit de cabine aanbouwdelen wisselen die 

geen hydrauliek gebruiken. 

Bespaar tijd op elk werk dankzij de bijzonder 

hoge veelzijdigheid van Bobcat telescopische 

laders.

BOBCAT-
AANBOUWDELEN:  
PASSEN HET BESTE OP 
BOBCAT TELESCOPISCHE 
LADERS
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Roterende trekhaak

OPTIMALE OPLOSSING VOOR TREKKEN

VASTE  
TREKHAAK

ROTERENDE 
TREKHAAK

ROTERENDE 
TREKHAAK MET 

HOOGTEVERSTELLING

TREKOOG MET 
HYDRAULISCHE OPNAME

Maximaal sleepgewicht (mogelijk afhankelijk van nationale wetgeving)

ongeremde 
aanhanger

ongeremde 
aanhanger

geremde 
aanhanger

ongeremde 
aanhanger

geremde 
aanhanger

ongeremde 
aanhanger

geremde 
aanhanger

TL26.60 
TL30.60 
TL30.70

3,5 t 3,5 t 17,0 t 3,5 t 17,0 t 3,5 t 17,0 t

TL34.65HF 
TL35.70 
TL38.70HF 
TL43.80HF

3,5 t 3,5 t 19,0 t 3,5 t 19,0 t 3,5 t 19,0 t

Roterende trekhaak  
met hoogteverstelling

Hydraulisch
trekoog met opnameVaste trekhaak
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EENHEID TL26.60 TL30.60 TL30.70 TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF

PRESTATIES
Maximaal hefvermogen kg 2600 3000 3000 3400 3500 3800 4300

Maximale hefhoogte (20/24 inch banden) mm 5800 / 5890 5800 / 5890 6670 / 6750 6331 / 6415 6889 / 6975 6889 / 6975 7505

Maximaal bereik voorwaarts (20/24 inch banden) mm 3100 / 3010 3100 / 3010 4020 / 3933 3365 / 3282 4002 / 3915 4002 / 3915 4022

Grijpkracht daN 4600 4600 4600 6200 6200 6200 7000

GEWICHT
Gewicht (onbelast) kg 5020 5440 5920 6500 7275 7385 8040

MOTOR
BOBCAT D34: 75 pk, Stage IIIB/Tier 4 Final    – – – –

BOBCAT D34: 100 pk, Stage IV/Tier 4 Final    –  – –

BOBCAT D34: 130 pk, Stage IV/Tier 4 Final – – –  –  

PERKINS 1104D-44TA: 100 pk, Stage IIIA/Tier 3    –  – –

PERKINS 1104D-E44TA: 130 pk, Stage IIIA/Tier 3 – – – – –  

AFMETINGEN

Standaard banden (AGRI-uitvoering)
405/70-20

(400/70 R20 
Alliance)

405/70-20
(400/70 R20 

Alliance)

405/70-20
(400/70 R20 

Alliance)

405/70-20
(460/70 R24 

Alliance)

405/70-20
(460/70 R24 

Alliance)

405/70-20
(460/70 R24 

Alliance)

400/80-24
(460/70 R24 

Alliance)
Totale breedte mm 2100 2100 2100 2300 2300 2300 2300

Totale lengte tot voorkant vorken mm 4507 4507 5056 4669 4869 4869 4975

Totale hoogte mm

Lage cabine: 
2100 (20 inch) / 
2184 (24 inch)

Hoge cabine: 
2250 (20 inch) / 
2334 (24 inch)

Lage cabine: 
2100 (20 inch) / 
2184 (24 inch)

Hoge cabine: 
2250 (20 inch) / 
2334 (24 inch)

Lage cabine: 
2100 (20 inch) / 
2184 (24 inch)

Hoge cabine: 
2250 (20 inch) / 
2334 (24 inch)

2290 (20 inch) / 
2374 (24 inch)

2290 (20 inch) / 
2374 (24 inch)

2290 (20 inch) / 
2374 (24 inch) 2374 (24 inch)

Bodemvrijheid mm 264 (20 inch) / 
348 (24 inch)

264 (20 inch) / 
348 (24 inch)

264 (20 inch) / 
348 (24 inch)

346 (20 inch) / 
430 (24 inch)

346 (20 inch) / 
430 (24 inch)

346 (20 inch) / 
430 (24 inch) 430 (24 inch)

Wielbasis mm 2820 2820 2820 2870 2870 2870 2870

Draaicirkel (over de banden) mm 3717 (20 inch) / 
3875 (24 inch)

3717 (20 inch) / 
3875 (24 inch)

3717 (20 inch) / 
3875 (24 inch) 3714 3714 3714 3714

Draaicirkel (over de cabine) mm 1329 (20 inch) / 
1503 (24 inch)

1329 (20 inch) / 
1503 (24 inch)

1329 (20 inch) / 
1503 (24 inch) 1092 1092 1092 1092

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 standaard
– niet leverbaar
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EENHEID TL26.60 TL30.60 TL30.70 TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF

AANDRIJFSYSTEEM
Transmissie Hydrostatisch met elektronische regeling/vierwielaandrijving

Hoofdaandrijving Hydrostatische motor Hydrostatische motor + tweeversnellingsbak

Aantal versnellingen 2 2 2 4 4 4 4

Max. snelheid in laag bereik met 24-inch 
banden km/u 10 10 10 10 10 10 10

Max. snelheid in hoog bereik met 24-inch 
banden* (optie en AGRI-uitvoering) km/u 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40)

STUURSYSTEEM

Stuurmodi 3 stuurmodi met halfautomatische wieluitlijning 
2-wielbesturing/4-wielbesturing/krabbesturing

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype Tandwielpomp met LS-klep
Belasting-

afhankelijke
pomp

Tandwielpomp 
met LS-klep

Belastingafhankelijke 
pomp

Verdeler Elektro-proportioneel met debietdeling

Pompcapaciteit (met 75 pk motor indien 
beschikbaar) l/min 100 (80) 100 (80) 100 (80) 190 100 190 190

Werkdruk bar 250 250 250 255 255 255 255

REMSYSTEEM
Bedrijfsrem In olie ondergedompelde schijven

Parkeer- en noodrem Passieve rem met automatische activatie 

EENHEID TL26.60 / TL30.60 / TL30.70 TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF

MOTOR
Nominaal vermogen kW (pk) 55,2 (75) 74,5 (100) 97 (130) 74,5 (100) 97 (130) 97 (130)

HYDRAULISCH
Pompcapaciteit l/min 80 100 190 100 190 190

CYCLUSTIJDEN GIEK
Giek heffen s 6 5,3 4,9 8 4,9 6,5

Giek neerlaten s 4,2 4 4,3 6 4,3 5

Giek uitschuiven s 5,8 / 7,4** 5 / 6,3** 3,8 7,1 4,7 4,3

Giek intrekken s 3,3 / 4,2** 3,6 / 4,2** 3,7 6,5 4,8 5

Bak intrekken s 2,8 2,5 2,3 3 2,3 2,3

Storten s 2,4 2,4 2,5 2,7 2,5 2

* modellen met motor van 55,2 kW/75 pk: snelheid 5 km/u lager
** waarden alleen voor de TL30.70
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ONZE KENNIS EN ERVARING ZIJN UW VOORDEEL!

Financieringsoplossingen van Bobcat
Bobcat doet er alles aan om eindklanten 
aantrekkelijke financieringsoplossingen te 
bieden. Doosan Bobcat Financial Solutions, 
de financieringsafdeling, is in meer dan 
25 landen actief en biedt op de specifieke 
eisen van de markt in een land toegespitste 
financieringsoplossingen aan. Neem voor 
meer informatie over deze programma's 
contact op met uw plaatselijke Bobcat dealer.

BobcatVision 

BobcatVision is een synthesetool 

waarmee u uw Bobcat machines en 

uw onderhoudsteam kunt managen. 

Dit is de manier waarop u in de 21e 

eeuw machineparken en onderhoud 

kunt managen: beveiliging tegen diefstal, machineparken 

beheren, kosten beperken, winstmarge vergroten, beter 

onderhoud, meer controle, meer tevreden klanten en 

onderhoudscontracten.

BobCARE PM 
BobCARE PM is een efficiënt 
programma voor preventief 
onderhoud voor een betere 
beschikbaarheid. Vraag uw dealer 
naar de BobCARE PM gids voor 
klanten.
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MAXIMALE BESCHIKBAARHEID

Volledige Bobcat ondersteuning:
Geen enkele andere fabrikant biedt zoveel in de 
praktijk bewezen functionaliteit voor een grotere 
beschikbaarheid op het land. Functies als een 
elektronische accuschakelaar en ingebouwde 
diagnosefuncties maken de Bobcat verreiker 
betrouwbaarder en laten u doorwerken tot de klus 
geklaard is. En de maximale beschikbaarheid betekent 
niet alleen dat u langer op het land kunt blijven, door de 
hoge restwaarde wordt ook uw investering beschermd.

De service van de vertrouwde dealer 

die u goed kent
• U kunt volledig gerust zijn dankzij het 

uitgebreide Bobcat dealernetwerk 
met al zijn ervaring en regelmatig 
opleidingsprogramma.

• Bobcat dealers kunnen u een 
aan uw wensen aangepast 
onderhoudscontract aanbieden.

Eenvoudig onderhoud

Minimale stilstand geeft u die extra 

productiviteit. De tijd die u aan 

regelmatig onderhoud besteedt, kan 

een groot verschil maken, dus zorgen we 

dat de belangrijkste onderdelen goed 

bereikbaar zijn zodat u snel weer aan de 

slag kunt.



So
m

m
ig

e 
sp

ec
ifi

ca
tie

s 
zi

jn
 g

eb
as

ee
rd

 o
p 

te
ch

ni
sc

he
 b

er
ek

en
in

ge
n 

en
 n

ie
t o

p 
da

ad
w

er
ke

lij
ke

 m
et

in
ge

n.
 S

pe
ci

fic
at

ie
s 

w
or

de
n 

al
le

en
 g

eg
ev

en
 v

oo
r v

er
ge

lij
ki

ng
sd

oe
le

in
de

n 
en

 k
un

ne
n 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g 

w
or

de
n 

ve
ra

nd
er

d.
  

Sp
ec

ifi
ca

tie
s 

vo
or

 u
w

 a
fz

on
de

rli
jk

e 
Bo

bc
at

 u
itr

us
tin

g 
va

rië
re

n 
op

 b
as

is
 v

an
 n

or
m

al
e 

va
ria

tie
s 

in
 o

nt
w

er
p,

 p
ro

du
ct

ie
, b

ed
ie

ni
ng

so
m

st
an

di
gh

ed
en

, e
n 

an
de

re
 fa

ct
or

en
. O

p 
af

be
el

di
ng

en
 v

an
 B

ob
ca

t m
ac

hi
ne

s 
ka

n 
ui

tr
us

tin
g 

st
aa

n 
di

e 
ni

et
 s

ta
nd

aa
rd

 is
.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië©2019 BOBCAT   B4475740-NL  (04-19)

AGRI PAKKETTEN
GIEK, FRAME & TRANSMISSIE
Quicktach-wagen met handmatige aanbouwdeelvergrendeling   –
Quicktach wagen met hydraulische vergrendeling van aanbouwdelen   
Kabelboom op giek en bediening vanuit cabine   
Leidingen voor hulphydrauliek vooraan met snelkoppelingen en Fast Connect System (FCS)   
Giekdemping (min. & max. giekhoek, volledige terugtrekking van de giek)   
Giekaanslag   
Rechter- en linkerzijspiegels   
Trekhaak voor   
Gereedschapskist   
Automatische giekophanging   
4 halogeenwerklampen (3 op de cabine + 1 achteraan op de stage IV-modellen)  – –
6 halogeenwerklampen (3 op de cabine + 1 achteraan + 2 op de giek)   –
6 led-werklampen (3 op de cabine + 1 achteraan + 2 op de giek)   
Halogeenlichten voor de openbare weg & zwaalicht   
Led-lichten voor de openbare weg & zwaalicht   
Achteruitrijalarm  – –
Back-upalarm met witte ruis (alleen op de Stage IV-modellen)   
Steun voor kentekenplaat   
Roterende sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)   
Achteruitkijkspiegel met zicht op trekhaak   
Hulphydrauliekleiding achterzijde (dubbele werking)   
Aanhangerrem   
Elektronische accuschakelaar (EBD)   
Cyclonale luchtvoorfilter   
Hogesnelheidstransmissie 40 km/u (met 24 inch banden)   
Beperkte slipdifferentieel in de vooras (alleen bij Productivity & HF-modellen)   
Europese homologatie van trekkers (alleen bij Productivity & HF-modellen stage IV)   
Alliance A580 radiale staalgordelbanden   

CAB & BEDIENINGSELEMENTEN
ROPS / FOPS level 2-cabine met getinte ruiten   
Overbelastingsonderbreker conform EN15000   
Verstelbare stuurkolom in kiepstand   
Deluxe stuurwiel & armsteun   
Wis/was-installatie op voor- en achterruit   
Dakruitenwisser met sproeier   
Automatisch omkerende ventilator   
Multifunctionele joystick met proportionaalregeling en vooruit/achteruitrijschakelaar   
Vooruit/achteruit-bediening op stuurwiel   
Automatische parkeerrem   
3 stuurstanden met automatische wieluitlijning (4e stuurstand "semi-crab" beschikbaar met handmatige uitlijning)   
Multifunctioneel lcd-beeldscherm   
Speed Management System (SMS) om de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental in te stellen   
Auxiliary Flow Management (AFM) voor een instelbaar continu hydraulisch debiet   
Smart Handling System (SHS) om de gieksnelheden aan te passen   
ECO-modus voor een lager brandstofverbruik (alleen op Stage IV modellen)   
Airconditioning   
Stoel met vering  – –
Zeer comfortabele luchtgeveerde stoel   
Voorbereiding voor de radio en luidspreker   
Antiverblindingsscherm   
Anti-diefstal ontsteking met toetsenbord   
Beschermrooster voor voorruit   

Bobcat is een merk 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. 
©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

COMPACTE PRODUCTIVITY-MODELLEN PRODUCTIVITY & HF-MODELLEN

TL26.60 - TL30.60 - TL30.70 TL35.70 - TL34.65HF  
TL38.70HF - TL43.80HF

BANDEN  TOEPASSING
Alliance - 400/70 R20 A580 Landbouw  –
Alliance - 405/70 R24 A580 Landbouw  –
Alliance - 460/70 R24 A580 Landbouw – 
Michelin - 400/70 R20 XMCL Landbouw  –
Michelin - 400/70 R24 XMCL Landbouw  –
Michelin - 460/70 R24 XMCL Landbouw – 
Michelin - 500/70 R24 XMCL Landbouw – 
Michelin - 460/70 R24 BIBLOAD Agro-industrieel – *
Dunlop - 405/70-20 SPT9 Semi-industrieel  –
Dunlop - 405/70-24 SPT9 Semi-industrieel  
Nokian - 460/65 R24 TRI STEEL Zwaar/afvalverwerking – 
Michelin - 400/80-24 POWER CL Universele bak  

SLEEPHAKEN
Roterende sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)  
Roterende trekhaak met hoogteverstelling (inclusief elektrische stekker achter)  
Hydraulische pick-up sleephaak (inclusief elektrische stekker achter)  
Assleephaak (inclusief elektrische stekker achter)  –

 standaard  optioneel – niet beschikbaar * beschikbaar op TL43.80HF en binnenkort op andere Productivity & HF-modellen


