
E17 E19  E20
COMPACTE GRAAFMACHINES



2

E20: Zero House Swing (ZHS) 
 
Voor bestuurders die een compacte machine willen 
met evenveel comfort voor de bestuurder en 
uitstekende prestaties.
• Bedrijfsgewicht 2019 kg met cabine

• Graafdiepte: 2385 / 2565 mm

• Totale breedte: 1360 mm, eventueel tot 
980 mm intrekbaar

• Zwaar contragewicht voor ongeëvenaarde 
stabiliteit

• Keuze tussen cabine en kap

• Comfortpakket (optioneel)

 - Giekverstelling en hulphydrauliek worden 
met de joystick bediend voor meer comfort 
en nauwkeurig werken met keus uit 
meerdere modi voor de hulphydrauliek. 

 - Rijmotoren met automatische 
versnellingsbak voor meer tractie en 
manoeuvreerbaarheid.

 - Comfortabelere stoel 
 

• Tweede hulphydrauliek (optioneel)

• Hydraulische klem (optioneel)

 ✔ Zero House Swing (zelfs met cabine)
 ✔ De beste stabiliteit voor conventionele machines in zijn klasse
 ✔ Ruime en comfortabele bestuurdersruimte
 ✔ Gemakkelijk toegankelijk voor dagelijkse inspectie en onderhoud

... van de Bobcat 1-2-tons Conventional Tail Swing-modellen (E17-E19) – samen 
met het gloednieuwe unieke 2-tons Zero House Swing-model (E20), voor betere 
prestaties, meer comfort voor de bestuurder, meer veiligheid en functionaliteit.

E20 – ONVERWACHTE 
PRESTATIES

EEN NIEUWE GENERATIE ...
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E19 – Conventional Tail Swing
 
 
Voor ervaren bestuurders die de nadruk leggen op 
prestaties en duurzaamheid.

• Bedrijfsgewicht 1885 kg met cabine

• Graafdiepte: 2385 / 2565 mm

• Totale breedte: 1360 mm, eventueel tot 980 mm 
intrekbaar

• Keuze tussen cabine en kap

• Extra contragewicht voor uitstekende stabiliteit 
(optioneel)

• Comfortpakket (optioneel)

 - Giekverstelling en hulphydrauliek worden met de 
joystick bediend voor meer comfort en nauwkeurig 
werken met keus uit meerdere modi voor de 
hulphydrauliek.

 - Rijmotoren met automatische versnellingsbak voor 
meer tractie en manoeuvreerbaarheid.

 - Comfortabelere stoel 
 

• Tweede hulpleiding (optioneel)

• Hydraulische klem (optioneel)

E17 – Conventional Tail Swing
 
Dit basismodel 1,5-tons graafmachine, ontwikkeld 
om eenvoudig te worden vervoerd, bevat veel van de 
kenmerken van de E19.

• Bedrijfsgewicht 1711 kg met kap

• Graafdiepte: 2249 mm

• Totale breedte: 1360 mm, eventueel tot 980 mm 
intrekbaar

• Keuze tussen cabine en kap

• 2 snelheden (optioneel)

Belangrijke eigenschappen:

• Degelijke en betrouwbare graafmachine

• Uitstekende prestaties, zowel qua snelheid als kracht

• Soepele werking voor nauwkeurig werken

• Ongeëvenaard werkbereik

• Beste stabiliteit en zicht in hun klasse

• Ongeëvenaard comfort voor de bestuurder, inclusief in- en 

uitstappen

• Geavanceerde elektronische besturing met een nieuw 

instrumentenpaneel

• In de bovenbouw geïntegreerde verankeringspunten

De graafmachines kunnen aan de wensen van de klant worden 

aangepast met de volgende opties:

• Lange lepelsteel voor extra diep graven en grote reikwijdte 

• Lang dozerblad voor meer stabiliteit en gebruik als stofblik

• Sleutelloze ontsteking

• Bewegingsalarm

• Opties voor stoel, allemaal met automatische veiligheidsgordel

• Cabineverlichting en MP3-radio

• Gecertificeerd voor het vervoeren van goederen

• Verlengde hulpleiding op de lepelsteel

• Klac- en Lehnhoff-koppelingen
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De cabines van de E17/E19 en de E20 hebben een bestuurdersruimte zonder compromissen. Samen met het 

uitstekende zicht bieden ze hierdoor de meeste comfort en veiligheid voor de bestuurder.

COMFORT, ZICHT EN VEILIGHEID

Eersteklas functies voor comfort van we-

reldklasse bij alle werkzaamheden:

• Voor de uniek in zijn klasse joystick-

besturing van giekverstelling en 

hulphydrauliek en met keus uit 3 modi voor 

de hulphydrauliek is er bij elk aanbouwdeel 

een passende modus.

• Volledig instelbare cabineverwarming 

• Meerdere stoelopties zodat er altijd een 

stoel is die bij de bestuurder past

• Alle parameters worden op één 

overzicht weergegeven met een nieuw 

bedieningspaneel (automatisch motor 

uitschakelen, automatisch cabineverlichting 

uitschakelen, geluidssignaal in geval van 

een storing)

• Gemakkelijk te bedienen van gasveer 

voorziene lichte, starre voorruit

• Starten zonder sleutel voor optimale 

veiligheid

• Accuonderbrekingsschakelaar voor opslag 

en diefstalbeveiliging

• Automatische zwenkrem voor veilig 

parkeren en transporteren

Display:

1. Bedrijfsuren motor, 

bedrijfsuren machine, 

servicecodes, spanning, 

onderhoudsklok, tijd tot 

vervangen gloeibougies, 

toerental

2. Algemeen alarm

3. Temperatuur 

motorkoelvloeistof

4. Twee snelheden

5. Motoralarm

6. Lampen

7. Brandstofmeter en alarm

8. Veiligheidsgordel

9. Alarm hydrauliek

10. Informatietoets: 

displaymenu

11. Toets hulphydrauliek - 

Hulphydrauliek met duim te 

bedienen (optioneel)
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Bij het ontwerpen van deze machines is de bestuurder centraal gesteld – met optimale ergonomie voor zowel grote 

als kleine bestuurders. De nieuw ontworpen cabine beschikt over grote ruiten en smalle stijlen en biedt optimaal 

zicht rondom.

Maximaal comfort bij langdurig werken

• Grote en ruime cabine

• Veel voetruimte met een vlakke, 

gemakkelijk te reinigen vloer.

• Cabine gemakkelijk toegankelijk

• Ergonomische pedalen en alle 

bedieningsknoppen gemakkelijk bereikbaar

• Vloerpanelen gemakkelijk uit te nemen

• Opbergruimte

• Bekerhouders
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Het concept van Zero House Swing (ZHS) versterkt de Zero Tail Swing 

(ZTS)-functionaliteit door de hoeken van de bovenbouw aan de 

voorkant in de zwenkcirkel nog beter te beschermen. ZHS zorgt in de 

nabijheid van objecten voor een vrije rotatie van 320°. 

Door het volledig intrekbare onderstel (standaarduitrusting op alle 3 

modellen) kan een gebouw via de deuren worden binnen gereden. De 

zijdelings verplaatste graafarm biedt een uitstekend zicht op het werk. 

Nieuwe eenvoudig te gebruiken en duurzame verlengstukken. De 

cilinder is aan de linker zijde geplaatst waardoor er minder kans is op 

schade aan objecten in de buurt.

SOEPELE PRESTATIES EN COMPACTE AFMETINGEN 

De unieke hydraulische systemen van de Bobcat E17, E19 en E20 maken optimaal gebruik van het beschikbare 

motorvermogen. De combinatie van kortere cyclustijden en soepele bediening van de beste uitbreekkracht voor de 

klasse resulteren in maximale productiviteit. Gebufferde cilinders voor giek en lepelsteel – uniek voor hun klasse – 

maken het werken nog soepeler.
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Meer en hoger heffen  

De grotere kiphoogte maakt het laden van vrachtwagens gemakkelijk en de verre reikwijdte zorgt ervoor dat u de 

machine minder vaak hoeft te herpositioneren tijdens het graven. 

Met de grotere stabiliteit en het grotere hefvermogen, samen met het hoogste debiet van de hulphydrauliek voor de 

klasse, zijn de E17, E19 en E20 de meest veelzijdige machines met een groot aantal verschillende aanbouwdelen.

Twee dozerblad opties: 

1/ Standaard lengte voor klanten die een 

compacte machine willen om in kleine 

ruimtes te kunnen werken  

2/ Groter blad voor klanten die het 

dozerblad als stofblik willen gebruiken en 

meer stabiliteit aan de voorkant willen. Alle 

bladen bieden uitstekende graafhoeken 

en hebben een hoog profiel voor betere 

prestaties.

Transporteerbaarheid

Alle 3 modellen passen eenvoudig op een 

conventionele aanhanger. Door de in de 

bovenbouw geïntegreerde verankerings-

punten gemakkelijk te vervoeren.
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Sterke materialen, beproefd ontwerp

Het gebruik van duurzame materialen maakt de Bobcat E17, E19 en E20 supersterk en robuust. Het ontwerp is 

onder extreme omstandigheden beproefd en de achterklep van zwaar plaatstaal geeft extra stevigheid en laat de 

bestuurder in vol vertrouwen werken.

KWALITEIT – BETROUWBAARHEID – DUURZAAMHEID

Alle functies zijn even betrouwbaar:

• De achterklep wordt door gegoten contragewichten beschermd

• Metalen afdekkingen kunnen worden geopend of met bouten 

worden vastgezet 

• 2-delige duwbladcilinderslangen

• Sleutelloze technologie voor de hydraulische slangentechnologie 

helpt lekkage voorkomen

• In de praktijk bewezen ontwerp van giek en lepelsteel

• Hoog geplaatste giekcilinder

• Extra grote cilinders die lang meegaan

• Nieuw proces voor lakken en oppervlaktebehandeling

• Starrer, versterkt uitklapbaar onderstel
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ONDERHOUD EN SERVICE

De punten voor de dagelijkse inspecties en het onderhoud zijn logisch geplaatst en eenvoudig en snel bereikbaar.

Naast elkaar geplaatste koelers zijn gemakkelijk schoon te maken. Diagnosestellen is gemakkelijk door de op het 

bedieningspaneel weergegeven foutcodes en een aansluiting voor een serviceapparaat. De achterklep van de E20 

gaat ver open zodat alle punten voor de dagelijkse inspectie en het onderhoud uitstekend bereikbaar zijn.
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E17  E19 — SPECIFICATIES
WERKBEREIK

standaard/lange lepelsteel* – standaard/lang dozerblad**

E17 E19 E17 E19
A 196° 196° F** 254 mm 254 mm
B 3919 mm 4084 mm G 2405 mm 2564 mm
B* - 4257 mm H 3371 mm 3573 mm
C 3871 mm 4039 mm H* - 3701 mm
C* - 4214 mm I 2370 mm 2566 mm
D 1526 mm 1542 mm I* - 2693 mm
D* - 1561 mm J 1810 mm 1948 mm
E 220 mm 220 mm J* - 2115 mm
E** 300 mm 300 mm K 2249 mm 2385 mm
F 204 mm 204 mm K* - 2565 mm

AFMETINGEN
standaard/lange lepelsteel* – standaard/lang dozerblad**

E17 E19 E17 E19
A 235 mm 235 mm I 25 mm 25 mm
B 419 mm 419 mm J 1360 mm > 980 mm
C 1340 mm 1340 mm K 2299 mm 2299 mm
D 1114 mm 1114 mm L 230 mm 230 mm
E 1045 mm 1045 mm M 433 mm 433 mm
E** 1252 mm 1252 mm N 589 mm 589 mm
F 2666 mm 2832 mm O 1128 mm 1154 mm
F* - 2812 mm P 1009 mm 1009 mm
G 1476 mm 1476 mm Q 1801 mm 1801 mm
H 3665 mm 3831 mm R 1645 mm 1645 mm
H* - 3812 mm

E17 E19

GEWICHTEN
Bedrijfsgewicht met kap 1711 kg 1781 kg
Bedrijfsgewicht met cabine 1807 kg 1885 kg
Extra gewicht voor ingebouwd contragewicht - 50 kg
Bodemdruk 29,4 kPa 32,4 kPa

MOTOR
Merk/model Kubota / D722-E2B-BCZ-7 Kubota / D722-E2B-BCZ-7
Brandstof/Koeling Diesel / Vloeistof Diesel / Vloeistof
Aantal cilinders 3 3
Cilinderinhoud 0,7 l 0,7 l
Maximaal NETTO vermogen (ISO 9249) 9,9 kW 9,9 kW
Maximaal NETTO koppel (ISO 9249) 42,3 Nm 42,3 Nm

PRESTATIES
Graafkracht, standaard lepelsteel (ISO 6015) 9108 N 10371 N
Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015) - 9279 N
Graafkracht, bak (ISO 6015) 16177 N 20835 N
Trekkracht trekstang 14334 N 19380 N
Rijsnelheid, laag bereik 2 km/u 2,5 km/u
Rijsnelheid, hoog bereik 3,2 km/u 4 km/u

HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomptype Drievoudige tandwielpomp Dubbelwerkende zuigerpomp 

met tandwielpomp
Pompcapaciteit 32,5 l/min 41,3 l/min
Pomp 1 capaciteit bij 2500 tpm 10 l/min 11,3 l/min
Pomp 2 en 3 capaciteit bij 2500 tpm 11,3 l/min 15 l/min
Debiet hulphydrauliek 32,5 l/min 30 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek 227 bar 180 bar

ZWENKSYSTEEM
Giekverstelhoek, links 80° 80°
Giekverstelhoek, rechts 60° 60°
Zwenksnelheid 8,7 tpm 8,4 tpm

VULCAPACITEITEN
Koelsysteem 3,3 l 3,3 l
Motorolie en oliefilter 3,3 l 3,3 l
Brandstoftank 19 l 19 l
Hydraulisch systeem 17 l 19 l
MILIEU

Geluidsniveau LpA (EU-Richtlijn 2006/42/EG) 79 dB(A) 79 dB(A)
Geluidsniveau LwA (EU-Richtlijn 2000/14/EG) 93 dB(A) 93 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631–1) 0,74 ms-2 0,74 ms-2

Hand-armvibratie (ISO 5349–1) 1,42 ms-2 1,42 ms-2

Hand-armvibratie (ISO 5349–1) Onzekerheid 0,37 ms-2 0,37 ms-2

STANDAARD FUNCTIES
TOPS/ROPS/FOPS* kap 
Onderstel hydraulisch intrekbaar van 1360 tot 980 mm
Open contragewicht met 4 mm dikke stalen achterklep
Dozerblad van 980 mm met twee verlengstukken van 190 mm
Rubberen rupsbanden van 230 mm breed
Dubbelwerkende hulphydrauliek
Snelkoppelingen voor hulphydrauliek (E19)
Vergrendelingen bedieningsconsole
Claxon
Joysticks voor bediening hydrauliek
Inklapbare en ergonomische pedalen

Lockout van hendels voor hydrauliek en rijden
Automatische veiligheidsgordel
Twee rijsnelheden (E19)
Vier verankeringspunten op bovenbouw
Automatische uitschakeling motor
Waarschuwing volle brandstoftank
Werklicht
Accuonderbrekingsschakelaar
Opbergruimte
Bekerhouders
Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren

* (1) Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de vereisten van ISO 12117. (2) Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) –  
 voldoet aan de vereisten van ISO 3471. (3) Falling Object Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen vallende objecten) – Voldoet aan de vereisten van ISO 3449.

OPTIES
TOPS/ROPS-cabine met verwarming
AM/FM MP3-stereoradio
Verlichtingskit cabine/kap
Lange lepelsteel, voor klemmen voorbereid (E19)
Lang dozerblad
Extra intern contragewicht (E19)
Comfortpakket (E19)

 - Vingertipbediening voor hulphydrauliek met instelbaar 
debiet en voor zijdelings geplaatste hydrauliek

 - Aandrijfmotoren met automatische schakeling
 - Hoogwaardige stoel met hoge rugleuning (kap)
 - Deluxe stoffen geveerde stoel (cabine)

Sleutelloze start
Bewegingsalarm
Twee rijsnelheden (E17)
Deluxe stoffen geveerde stoel (cabine) (E17)
2e hulphydrauliek (E19)
Hulphydrauliekleiding op lepelsteel
Snelkoppelingen voor hulphydrauliek (E17)
Hydraulische klem (E19)
Klac- en Lehnhoff-koppelingen
Lasthoudklep giek 
Gecertificeerd voor het vervoeren van goederen
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E20 — SPECIFICATIES
E20

GEWICHTEN
Bedrijfsgewicht met kap 1930 kg
Bedrijfsgewicht met cabine 2019 kg
Bodemdruk 31,1 kPa

MOTOR
Merk/model Kubota / D722-E2B-BCZ-7
Brandstof/Koeling Diesel / Vloeistof
Aantal cilinders 3
Cilinderinhoud 0,7 l
Maximaal NETTO vermogen (ISO 9249) 9,9 kW
Maximaal NETTO koppel (ISO 9249) 42,3 Nm

PRESTATIES
Graafkracht, standaard lepelsteel (ISO 6015) 10371 N
Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015) 9279 N
Graafkracht, bak (ISO 6015) 20835 N
Trekkracht trekstang 19302 N
Rijsnelheid, laag bereik 2,5 km/u
Rijsnelheid, hoog bereik 4 km/u

HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomptype Dubbelwerkende zuigerpomp 

met tandwielpomp
Pompcapaciteit 41,3 l/min
Pomp 1 capaciteit bij 2500 tpm 11,3 l/min
Pomp 2 en 3 capaciteit bij 2500 tpm 15 l/min
Debiet hulphydrauliek 30 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek 180 bar

ZWENKSYSTEEM
Giekverstelhoek, links 80°
Giekverstelhoek, rechts 60°
Zwenksnelheid 8,4 tpm

VULCAPACITEITEN
Koelsysteem 3,3 l
Motorolie en oliefilter 3,3 l
Brandstoftank 19 l
Hydraulisch systeem 19 l
MILIEU

Geluidsniveau LpA (EU-Richtlijn 2006/42/EG) 82 dB(A)
Geluidsniveau LwA (EU-Richtlijn 2000/14/EG) 93 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631–1) 0,73 ms-2

Hand-armvibratie (ISO 5349–1) 1,57 ms-2

Hand-armvibratie (ISO 5349–1) Onzekerheid 0,37 ms-2

STANDAARD FUNCTIES
TOPS/ROPS/FOPS* kap 
Onderstel hydraulisch intrekbaar van 1360 tot 980 mm
Zwaar contragewicht
Dozerblad van 980 mm met twee verlengstukken van 190 mm
Rubberen rupsbanden van 230 mm breed
Dubbelwerkende hulphydrauliek met snelkoppelingen
Vergrendelingen bedieningsconsole
Claxon
Joysticks voor bediening hydrauliek
Lockout van hendels voor hydrauliek en rijden
Inklapbare en ergonomische pedalen

Automatische veiligheidsgordel
Tweetrapsrijversnelling
Vier verankeringspunten op bovenbouw
Automatische uitschakeling motor
Waarschuwing volle brandstoftank
Werklicht
Accuonderbrekingsschakelaar
Bekerhouders
Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren

* (1) Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de vereisten van ISO 12117. (2) Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) –  
 voldoet aan de vereisten van ISO 3471. (3) Falling Object Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen vallende objecten) – Voldoet aan de vereisten van ISO 3449.

OPTIES
TOPS/ROPS-cabine met verwarming
AM/FM MP3-stereoradio
Verlichtingskit cabine/kap
Lange lepelsteel voor klemmen voorbereid
Lang dozerblad
Comfortpakket

 - Vingertipbediening voor hulphydrauliek met instelbaar 
debiet en voor zijdelings geplaatste hydrauliek

 - Aandrijfmotoren met automatische schakeling
 - Hoogwaardige stoel met hoge rugleuning (kap)
 - Deluxe stoffen geveerde stoel (cabine)

Sleutelloze start
Bewegingsalarm
2e hulphydrauliek
Hulphydrauliekleiding op lepelsteel
Hydraulische klem
Klac- en Lehnhoff-koppelingen
Lasthoudklep giek 
Gecertificeerd voor het vervoeren van goederen 

WERKBEREIK
standaard/lange lepelsteel* – standaard/lang dozerblad**

E20 E20
A 196° F** 254 mm
B 4134 mm G 2564 mm
B* 4307 mm H 3573 mm
C 4089 mm H* 3701 mm
C* 4264 mm I 2566 mm
D 1592 mm I* 2693 mm
D* 1611 mm J 1948 mm
E 220 mm J* 2115 mm
E** 300 mm K 2385 mm
F 204 mm K* 2565 mm

AFMETINGEN
standaard/lange lepelsteel* – standaard/lang dozerblad**

E20 E20
A 235 mm I 25 mm
B 419 mm J 1360 mm > 980 mm
C 1138 mm K 2297 mm
D 1258 mm L 230 mm
E 1045 mm M 476 mm
E** 1252 mm N 638 mm
F 2882 mm O 1190 mm
F* 2862 mm P 690 mm
G 1620 mm Q 1532 mm
H 3688 mm R 1370 mm
H* 3669 mm
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Met alle drie modellen is het oppakken en neerzetten van zware voorwerpen 

gemakkelijk. 

De stabiliteit van de E20 is gelijk aan die van de beste conventionele 

machines in deze klasse die op de markt zijn. De stabiliteit van de E19 

kan worden verhoogd tot de beste in zijn klasse door het toevoegen van 

interne contragewichten. Bovendien worden deze machines nu geleverd 

met een optioneel gecertificeerd 'object handling device' bestaande uit 

een lasthoudklep voor de giek en lepelsteel, haak en waarschuwing tegen 

overbelasting.

E17  E19  E20 — HEFVERMOGENS

NOMINAAL HEFVERMOGEN – OVER BLAD
BLAD OMLAAG

NOMINAAL HEFVERMOGEN – OVER BLAD
BLAD OMHOOG

NOMINAAL HEFVERMOGEN – OVER ZIJKANT
BLAD OMHOOG

NOMINAAL HEFVERMOGEN – OVER ZIJKANT
BLAD OMHOOG – INGEKLAPT

E17 – NOMINAAL HEFVERMOGEN (kap, lang blad)
HOOGTE 

HEFPUNT [H]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

2000 mm *336 kg bij 2960 mm 258 kg bij 2960 mm 305 kg bij 2960 mm 180 kg bij 2960 mm

1000 mm *448 kg *352 kg *331 kg bij 3338 mm *448 kg 246 kg 210 kg bij 3338 mm *448 kg 289 kg 246 kg bij 3338 mm 313 kg 170 kg 143 kg bij 3338 mm

Grond *693 kg *373 kg *305 kg bij 3310 mm 409 kg 236 kg 206 kg bij 3310 mm 485 kg 276 kg 241 kg bij 3310 mm 276 kg 161 kg 136 kg bij 3310 mm

-1000 mm *566 kg *309 kg bij 2875 mm 416 kg 247 kg bij 2875 mm 485 kg 287 kg bij 2875 mm 270 kg 168 kg bij 2875 mm

E19 – NOMINAAL HEFVERMOGEN (kap, standaard lepelsteel, lang blad)
HOOGTE 

HEFPUNT [H]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

2000 mm *394 kg *422 kg bij 3175 mm 277 kg 244 kg bij 3175 mm 309 kg 293 kg bij 3175 mm 191 kg 183 kg bij 3175 mm

1000 mm *660 kg *459 kg *402 kg bij 3533 mm 487 kg 261 kg 198 kg bij 3533 mm 543 kg 312 kg 237 kg bij 3533 mm 325 kg 193 kg 142 kg bij 3533 mm

Grond *896 kg *497 kg *380 kg bij 3515 mm 439 kg 244 kg 193 kg bij 3515 mm 504 kg 294 kg 232 kg bij 3515 mm 290 kg 177 kg 137 kg bij 3515 mm

-1000 mm *739 kg *409 kg *368 kg bij 3112 mm 401 kg 235 kg 222 kg bij 3112 mm 478 kg 272 kg 270 kg bij 3112 mm 266 kg 156 kg 159 kg bij 3112 mm

E19 – NOMINAAL HEFVERMOGEN (cabine, lange lepelsteel, lang blad, extra contragewicht)
HOOGTE 

HEFPUNT [H]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

2000 mm *340 kg *380 kg bij 3372 mm *340 kg 260 kg bij 3372 mm *340 kg 306 kg bij 3372 mm 228 kg 188 kg bij 3372 mm

1000 mm *496 kg *412 kg *372 kg bij 3708 mm *496kg 294 kg 217 kg bij 3708 mm *496 kg 346 kg 254 kg bij 3708 mm 390 kg 219 kg 156 kg bij 3708 mm

Grond *854 kg *465 kg *364 kg bij 3691 mm 495 kg 279 kg 212 kg bij 3691 mm 560 kg 329 kg 248 kg bij 3691 mm 341 kg 204 kg 154 kg bij 3691 mm

-1000 mm *735 kg *405 kg *351 kg bij 3315 mm 464 kg 273 kg 240 kg bij 3315 mm 541 kg 310 kg 285 kg bij 3315 mm 342 kg 196 kg 176 kg bij 3315 mm

E20 – NOMINAAL HEFVERMOGEN (kap, standaard lepelsteel, lang blad) 
HOOGTE 

HEFPUNT [H]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

2000 mm *403 kg *422 kg bij 3225 mm 311 kg 227 kg bij 3225 mm 305 kg 270 kg bij 3225 mm 192 kg 158 kg bij 3225 mm

1000 mm *646 kg *469 kg *402 kg bij 3583 mm *646 kg 306 kg 227 kg bij 3583 mm *646 kg 301 kg 223 kg bij 3583 mm 331 kg 175 kg 126 kg bij 3583 mm

Grond *932 kg *508 kg *380 kg bij 3565 mm 526 kg 297 kg 224 kg bij 3565 mm 509 kg 289 kg 222 kg bij 3565 mm 281 kg 164 kg 124 kg bij 3565 mm

-1000 mm *769 kg *418 kg *368 kg bij 3162 mm 546 kg 297 kg 261 kg bij 3162 mm 516 kg 294 kg 260 kg bij 3162 mm 286 kg 168 kg 145 kg bij 3162 mm

E20 – NOMINAAL HEFVERMOGEN (cabine, lange lepelsteel, lang blad)
HOOGTE 

HEFPUNT [H]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]
HEFSTRAAL [R] HEFVERMOGEN  

bij max. straal [R]2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

2000 mm *341 kg *380 kg bij 3422 mm *341 kg 274 kg bij 3422 mm *341 kg 272 kg bij 3422 mm 205 kg 165 kg bij 3422 mm

1000 mm *532 kg *423 kg *372 kg bij 3758 mm *532 kg 321 kg 233 kg bij 3758 mm *532 kg 316 kg 229 kg bij 3758 mm 348 kg 189 kg 135 kg bij 3758 mm

Grond *952 kg *498 kg *364 kg bij 3741 mm 552 kg 315 kg 230 kg bij 3741 mm 535 kg 306 kg 227 kg bij 3741 mm 304 kg 180 kg 133 kg bij 3741 mm

-1000 mm *835 kg *453 kg *351 kg bij 3365 mm 577 kg 316 kg 263 kg bij 3365 mm 545 kg 313 kg 262 kg bij 3365 mm 313 kg 186 kg 154 kg bij 3365 mm

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

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.  
©2016 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.


