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Kracht gekoppeld aan comfort

Toegenomen motorvermogen: Kubota turbomotor 
die 92 pk (68,6 kW) levert om uw productiviteit op te 
voeren.
Grotere brandstofinhoud: de nieuwe extra 
brandstoftank zorgt voor een totale inhoud van 126 l, 
wat 25% meer werktijd tussen tankbeurten toestaat.

n Meer productiviteit in 3 compacte pakketten:
Grotere trekkracht: u kunt meer duwen en beter 
graven dan ooit tevoren, wat in snellere cyclustijden 
resulteert.
Verbeterd hydraulisch rendement: door de 
hydraulische druk en het standaard hydraulische debiet 
te verhogen, is de 770-serie in staat de beste prestaties 
uit zijn ruime aanbouwdelenassortiment te halen.
Aangepast koelsysteem: dankzij een grotere 
ventilator met een eficiënter ontwerp, laat het 
koelsysteem de laders zo goed en zo lang mogelijk 
presteren.

Gemaakt voor veelzijdigheid, zal het S770 gamma met 
zijn uitgebreide assortiment aanbouwdelen de perfecte 
machine zijn voor de bouw, landschapsverzorging, 
sloopwerk, bosbouw, landbouw en wegtoepassingen.

Het nieuwe Bobcat 770-ladergamma biedt het verschil 
dat u kunt zien - en het verschil dat u op het werk zult 
ervaren. Ze zijn volledig opnieuw ontworpen en bieden 
u superieure kracht en hydraulische prestaties, zodat u 
meer, sneller en beter kunt doen.



TM

Blijf op het juiste spoor

n Wereldberoemde robuuste duurzaamheid:
Dankzij de heavy-duty constructie, de bescherming 
van de onderdelen en een superieur ontwerp, streeft 
de Bobcat lader de anderen voorbij, optimaliseert de 
nuttige werktijd, biedt meer comfort en is nog steeds 
de makkelijkste en de snelste om te onderhouden.
• Het onderste achterframe strekt zich tot voorbij 

de achterklep uit en beschermt zo de achterzijde 
van de lader

• Snelkoppelingen opgenomen in de giek
• Hydraulische slangen aan de achterzijde anders gelegd 

zodat ze beter beschermd binnen het frame blijven

De optie van de duurzame, volledig stalen Roller Suspension™ biedt comfortabeler 
rijden en weerstaat extreme situaties en materialen - wat de nuttige werktijd 
verhoogt en kostbare reparaties vermindert.

Dankzij een onderhoudsvrije kettingkast en de 
gesmede stalen rollen en loopwielen is de nuttige 
werktijd verbeterd.

Opties voor meer comfort of prestaties:
Roller Suspension™, stalen rupskettingen en rijden met 
2 snelheden zijn slechts enkele van de vele beschikbare 
opties.

Wanneer u moet werken onder de zwaarste 
omstandigheden of uw werkseizoen wilt uitbreiden, 
zal de T770 uw beste partner zijn. Met meer 
duwkracht en kiplast en minder bodemdruk dan een 
schranklader, zal onze compacte rupslader sneller zijn 
in landschapsverzorging, nivelleerwerk, bosbouw en 
grondverzet.



Vierwielbesturing voor soepeler rijden

• Verbeterde slangtrajecten: rechte aansluitstukken
• Kijkvenster hydrauliekoliepeil 
• Luchtvoorfilter met hoge prestaties
• Zelfspannende aandrijfriem 

en hulpriem

n Eenvoudige toegang tot routine-onderhoudspunten 
Voor eenvoudig dagelijks onderhoud, bieden de 
openslaande achterklep en de dwars gemonteerde 
motor onderhoudsgemak vanaf één kant. De kantelbare 
cabine verschaft eenvoudige toegang tot de hydrauliek. 
Ongeëvenaarde toegang tot de punten voor het 
routine- en het langetermijnonderhoud.
• Verbeterde reiniging van oliekoeler en radiateur
• Eenvoudige toegang tot serviceonderdelen
• Betere hydraulische oliefiltering (90 tot 10 micron).

De A770 heeft meer hefvermogen, een hogere reikwijdte 
en een verbeterd hydraulisch debiet voor betere 
prestaties en productiviteit:
• verticaal hefpad van 3,35 m om vrachtwagens met 

hoge zijkanten te laden
• 87,1 l/min standaard hydraulisch debiet en 151 l/min 

hoog debiet
• 341 bar hydraulische losdruk, waardoor u de benodigde 

kracht voor de meest veeleisende taken krijgt

De nieuwe A770 is de enige compacte lader 
binnen de sector die met behulp van een knop 
van gazonsparende vierwielbesturing naar ultra-
manoeuvreerbare schrankbesturing kan overschakelen.
Op gazon of andere delicate oppervlakken, zal de A770 
met vierwielbesturing uw ideale partner zijn.



Eersteklas comfort

n	 Drukcabine voor meer bestuurderscomfort

Bobcat heeft de beste cabines van de markt met 

de grootste cabineruimte binnen de sector, lagere 

geluids- en trillingsniveaus en het beste zicht.

De nieuwe generatie Bobcat laders hebben de beste drukcabine, met een nieuwe, aaneensluitende afdichting rondom de gehele deur die in een speciale gebogen zitting past 
en zo vuil en stof buiten de werkomgeving houdt. De geluidsniveaus zijn afgenomen, wat een beter comfort voor de bestuurder heeft opgeleverd.  

MP3-compatibele stereo 
radiovoorbereiding (optie) en 12 V 

vermogensuitgang, SJC selecteerbare 
joystickbediening (optie)

Deluxe instrumentenpaneel 
met kleurenscherm (optie)

Comfortabele stoel 
met volledig verstelbare vering

Verwarming en airconditioning
(optie)

• De cabineruimte is met 10% toegenomen

• 45 % grotere deurruit voor makkelijker in- en 

uitstappen en beter zicht

• Nieuwe stoel met volledig verstelbare vering

• Joysticks (optie) in de armleuningen geïntegreerd
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S770 T770 A770
Technische machinegegevens
Nominale bedrijfscapaciteit (ISO 14397-1) 1569 kg 1611 kg 1550 kg
Kiplast (ISO 14397-1) 3137 kg 4602 kg 3100 kg
Pompcapaciteit 87,1 l/min 87,1 l/min 87,1 l/min
Pompcapaciteit (bij hoogdebiet-optie) 151 l/min 151 l/min 151 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen 238–245 bar 238–245 bar 238–245 bar
Max. rijsnelheid (laag bereik) 11,4 km/h 10,6 km/h 11,4 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik) 19,8 km/h 17,2 km/h 19,8 km/h

Motor
Merk / Model Kubota / V3800-DI-T-E3
Brandstof / Koeling Diesel / Vloeistof
Maximum vermogen bij 2400 t/min 68,6 kW (92 pk)
Koppel bij 1600 t/min (SAE J1349) 315 Nm
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 3769 cm³

Gewichten
Bedrijfsgewicht 4162 kg 4683 kg 4291 kg

Bedieningsorganen
Besturingssysteem van het voertuig Richting en snelheid bediend door twee hendels of joysticks 

(optioneel)

Laderhydrauliek kippen en heff en Aparte pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem 
(ACS - Advanced Control System) of optionele geavanceerde 

handbediening (AHC - Advanced Hand Controls) of selecteerbare 
joystickbediening (SJC - Selectable Joystick Controls)

Hulphydrauliek vooraan (standaard) Elektrische schakelaar op rechter joystick

Aandrijfsysteem
Transmissie Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig 

omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven

Vloeistofi nhouden
Inhoud koelsysteem met verwarming 14,4 l 18,5 l 18,5 l
Inhoud koelsysteem zonder verwarming - 15,1 l 15,1 l
Inhoud motorolie met fi lter 11,4 l 11,4 l 11,4 l
Inhoud brandstoftank 124,2 l 134,8 l 109 l
Inhoud hydraulisch reservoir 11,4 l 11,4 l 11,4 l
Inhoud hydraulisch / hydrostatisch systeem 36 l 36 l 36 l

Omgeving
Geluidsniveau in de cabine (LpA)
(EU-richtlijn 2006/42/EG) / (onzekerheid)

83,1 dB(A) -
2,5 dB(A)

84,8 dB(A) -
2,5 dB(A)

84,8 dB(A) -
2,5 dB(A)

Geluidsniveau buiten (LwA) (EU Directive 2000/14/EC) 102 dB(A) 104 dB(A) 102 dB(A)

Lichaamstrillingen
(ISO 2631–1) / (onzekerheid)

1,12 m/s² -
0,448 m/s²

0,91 m/s² -
0,455 m/s²

0,86 m/s² -
0,43 m/s²

Hand-arm trillingen (ISO 5349–1) 1,57 m/s² 1,83 m/s² 0,92 m/s²

Standaardvoorzieningen
S770 / A770 T770
Rijden met twee snelheden 450 mm rubberen rupskettingen - C-patroon
12 x 16,5, 12-ply,  Bobcat Heavy duty banden 

Opties
S770 / T770 / A770
DeLuxe instrumentenpaneel Roller Suspension™ (alleen T770)
Cabinepanelen met verwarming Stalen rupskettingen (alleen T770)
Cabinepanelen met verwarming en airconditioning Rijden met twee snelheden (alleen T770)
Hoogdebiet-hydrauliek
Power Bob-Tach™
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)
Geavanceerde handbediening (AHC)
Selecteerbare joystickbediening (SJC)
12 x 16,5, 12-lagen, Bobcat Heavy duty banden, off set velgen
�33 x 15,5-16,5, 12-ply,  Bobcat superfl otatiebanden, off set velgen
12 x 16,5, 12-ply,  Bobcat Severe duty banden 
12 x 16,5, 12-ply, Bobcat Severe duty banden, Poly-Fill
12 x 16,5, 12-ply, Bobcat Solid fl ex banden 
33 x 15,5-16,5, 12-ply, Bobcat gazon- en -zandbanden (alleen A770)

Aanbouwdelen
Keerbezem Palletvork, hydraulisch
Grondboor Palletvork, Heavy-duty
Balenvork Asfaltfrees
Sneeuwblad Opbreektanden
Nivelleerbox met blad Grondschraper
Brushcat horizontaal roterende maaier Sneeuwfrees / Sneeuw-V-blad
Struikfrees Zodenlegger
Bakken Powerhark
4-in-1 Zout- en zandstrooier
Betonpomp Stabilisatoren achteraan
Ondersnijmes Boomstronkfrees
Dozerblad Bezem met opvangbak
Dumper Tuinfrees
Klepelmaaier Boomverplanter
Boomfrees Sleuvenverdichter
Utiliteitsvorken Sleuvengraver
Grader Utiliteitsvorken / Frame
Grijper, Industrieel / Universeel Trilwals
Hydraulische breekhamer Waterkit
Egalisator Sleuvenfrees
Hark met steenopvangbak Takkenversnipperaar
Maaier Duwbezem

Afmetingen
Alle afmetingen in mm.


