
TANDEMWALS | CT160 / CT260
Bedrijfsgewicht: 1710 – 2740 kg    Motorvermogen: 14,5 – 18,2 kW (19,8 – 24,4 pk)    Trommelbreedte: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

NIEUW



Gemak in een 
complexe wereld. 
De nieuwe JCB CT160 en CT260 tandemwalsen zijn 
ontworpen om uw werk te vergemakkelijken. Onze nieuwe 
machines helpen u productiever, comfortabeler en veiliger 
te werken met lagere bedrijfskosten, of u nu een verhuurder 
of machinist bent.





ONZE NIEUWE TANDEMWALSEN HEBBEN EEN 
EENVOUDIGE, INTUÏTIEVE BEDIENING DIE GEEN UITLEG 
BEHOEFT EN BIEDEN EEN ULTIEM GEBRUIKSCOMFORT, 
WAARDOOR HET WERK NIET ALLEEN GEMAKKELIJK,  
MAAR OOK LEUK IS. 
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GEBRUIKSGEMAK.

1  Een responsieve vooruit/achteruit-hendel zorgt 
voor een soepele bediening. 

2  De geheel verbeterde werkplek van de machinist 
is aan weerskanten toegankelijk; heeft een in de 
kunststof watertank geïntegreerde handgreep en een 
ergonomisch geplaatste grijpstang. Dankzij de vrije 
vloer kan de zittende machinist zijn voeten en knieën 
comfortabel kwijt.

3  Door de zandlopervorm heeft de machinist een 
uitstekend zicht op de trommelrand.

4  Ons nieuwe CT-bedieningspaneel heeft goed 
begrijpelijke werkmodi en alle schakelaars zijn 
gemakkelijk met handschoenen te bedienen. 

5  Het royale machinistenplatform is geïsoleerd met 
trillingsdempende ophangingen, die de machinist 
beschermen tegen hand-armtrillingen (HAV) en 
lichaamstrillingen (WBV).
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6  De CT160 en CT260 hebben drie eenvoudig 
selecteerbare trillingsinstellingen: voor beide 
trommels, onafhankelijk voor of achter. Automatic 
Vibration Control is standaard. 

7  Nieuwe geïntegreerde bekerhouder.

8  Eenvoudig afstelbare schrapers, of u nu op steen 
of asfalt werkt.

9  Gemakkelijk instelbare hondengang vergroot 
veelzijdigheid. 

Door dealer gemonteerde opties: Wegverlichting, 
groene zwaailamp als gordelverklikker, extra LED-
lampen op rolbeugel (ROPS), aangenaam klinkend 
achteruitrijalarm en canopy als weerbescherming 6
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Laag geluidsniveau
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EENVOUDIG OM PRODUCTIEF TE ZIJN.

DE NIEUWE CT160 EN CT260 
MAKEN HET EENVOUDIG 
PRODUCTIEF TE ZIJN:  
OP FUNDERINGSMATERIAAL 
OF ASFALT. 

1  De CT160 levert in zijn klasse de hoogste 
statische lineaire drukbelasting van >10 kg/cm  
op beide trommels (zie Engelse  
HAUC-wegenbouwnormen). 

2  De machinist kan de hondengang gemakkelijk 
handmatig instellen om schade aan stoepranden  
en putdeksels te voorkomen, wat het werk  
efficiënter maakt.

3  Alle trommels hebben afgeschuinde randen voor 
een gladde afwerking.

4  De CT160 en CT260 hebben de nieuwste 
Tier 4 Final en EURO5-conforme Kubota-motoren 
(CT160: 14,5 kW, CT260: 18,2 kW), die nog 
zuiniger zijn zonder minder te presteren en zonder 
de bijkomende kosten en het ongemak van een 
roetfilter (DPF) of brandstofadditieven. 2
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4

5  Op de nieuwe gegoten CT-watertank staat in 
reliëf 'WATER ONLY', zodat u deze goed van de 
tankdop kunt onderscheiden. 

De nieuwe witte waterdop voorkomt verwarring 
met de blauwe AdBlue-vuldoppen, die veel andere 
machines nodig hebben. 

6  De achtertrommel staat gelijk met de achterkant 
van het chassis, waardoor met een goed zicht en 
vertrouwen vlak langs een muur of obstakel kan 
worden verdicht. 

Het watersproeisysteem staat onder druk.

7  De mondstukken zitten met handige 
bajonetsluitingen in de roestvrijstalen sproeibalk.

De brandstof- en watertank hebben beide goed 
toegankelijk aftappunten.

8  De nieuwe CT-tandemwalsen passen op een 
aanhanger, waardoor de eigenaar of gebruiker meer 
keuze en gemak bij het vervoer naar de werkplek 
heeft en transportkosten bespaart. 

6 8

7TANDEMWALS  CT160 / CT260

EENVOUDIG OM PRODUCTIEF TE ZIJN

5

7



GEMAKKELIJK VEILIG TE HOUDEN.

MET HET STANDAARD  
JCB LIVELINK TELE- 
MATICASYSTEEM EN  
TALRIJKE INGEBOUWDE  
VEILIGHEIDSVOORZIENIN-
GEN GEEFT JCB U EEN  
VOLLEDIGE GEMOEDSRUST.

1  LiveLink beveiligt uw machine via lokalisering 
en realtime geofencing, waarmee u waarschuwingen  
bij het gebruik buiten bepaalde zones en uren  
kunt instellen en waarmee u de machine exact 
lokaliseert om haar gemakkelijk te kunnen  
ophalen en inplannen.

2  Geïntegreerde afsluitbare kap over 
instrumentenpaneel beschermt uw bezit. 

3  De bestuurdersdetectieschakelaar op de stoel 
zorgt voor veiligheid onder het rijden, maar heeft 
een uitschakelvertraging, waardoor de machinist vrij 
op zijn stoel kan bewegen. 
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4  Verbeterd zicht rondom geeft meer veiligheid op 
de werkplek.

5  De standaard neerklapbare rolbeugel (ROPS) 
maakt een binnenstalling mogelijk zonder de 
zwaailamp te hoeven verwijderen.

6  Door de opstapjes en toegang aan weerskanten 
stapt de machinist gemakkelijker in en uit. 
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EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN.

DOOR HUN GOED BEREIKBARE SERVICEPUNTEN OP 
DE MOTOR, LANGERE ONDERHOUDSINTERVALLEN EN 
ONDERHOUDSVRIJE COMPONENTEN ZIJN JCB’S NIEUWE 
TANDEMWALSEN GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN.

1  Door de Kubota-motor en de motorkap die 
ver omhoog gaat, voert u de dagelijkse controles 
gemakkelijk aan één kant uit.

2  De radiateur die goed beschermd midden 
in de machine zit, is niet alleen gemakkelijk te 
reinigen, maar maakt ook dat de accu en andere 
onderhoudspunten vlot bereikbaar zijn. 

3  Standaard LiveLink waakt scherp over de 
uren en het gebruik en geeft bovendien kritieke 
waarschuwingen om uitval te voorkomen en de 
onderhoudsplanning te verbeteren.

Bewijs van een dynamische verdichting staat in de 
Trilling Aan/Uit-rapporten van LiveLink. 1 3
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Goed beschermde slangen.

4  Het onderhoudsvrije centrale knikpunt maakt 
smeerbeurten overbodig en zorgt voor gemoedsrust 
als de machine tijdens de verhuur onvoldoende 
wordt doorgesmeerd. 

5  JCB's gemeenschappelijke onderdelen verkleinen 
de vereiste voorraad. 

6  Enkele, gezekerde ECU-diagnosestekker 
vereenvoudigt het storingzoeken.

7  Onderhoudsbeurt na 250 draaiuren of 1 jaar 
verlaagt bedrijfskosten en verhoogt productiviteit.

8  Kunststof brandstof- en watertank, dus geen 
zorgen over corrosie. 

Beide tanks hebben vlot bereikbare aftappunten en 
kunnen gemakkelijk worden gespoeld. 
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LIVELINK IS EEN INNOVATIEF 
SOFTWARESYSTEEM WAARMEE  
U MACHINES VAN JCB OP AFSTAND 
KUNT BEHEREN: ONLINE, VIA E-MAIL  
OF MET EEN MOBIELE TELEFOON. 
BEKIJK ALLES OVER DE MACHINE,  
VAN WAARSCHUWINGEN TOT 
GEBRUIKSINFORMATIE, MET ALLE 
GEGEVENS OP EEN VEILIGE  
LOCATIE OPGESLAGEN.

Voordelen voor onderhoud
Eenvoudig beheren van machineonderhoud -  
nauwkeurige bewaking van bedrijfsuren  
en onderhoudswaarschuwingen verhogen  
de onderhoudsplanning en de realtime 
locatiegegevens helpen u uw vloot  
te beheren. U hebt ook toegang tot  
kritieke machinewaarschuwingen  
en de onderhoudsgeschiedenis.

Voordelen voor de veiligheid
U kunt realtime waarschuwingen ontvangen 
van LiveLink wanneer uw machine een bepaald 
gebied verlaat (Geofencing) en wanneer  
de machine op niet-geplande tijden wordt 
gebruikt (Curfew).

Voordelen voor productiviteit 
en kosten
JCB LiveLink biedt u informatie zoals controle 
van de stilstandtijd en brandstofverbruik van  
de machine en helpt u uw brandstofverbruik  
te verlagen, kosten te besparen en uw 
productiviteit te verhogen. Informatie over  
de locatie van de machine kan de efficiëntie 
verhogen waarbij u mogelijk ook profiteert van 
lagere verzekeringskosten.

LIVELINK, WERK SLIMMER.
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TOEGEVOEGDE WAARDE.

1  Onze technische ondersteuning biedt directe 
toegang tot expertise uit de fabriek, overdag of  
's nachts, terwijl onze teams van Finance en 
Insurance altijd beschikbaar zijn om snelle,  
flexibele en scherpe offertes aan te bieden.

2  Het wereldwijde netwerk van JCB Parts 
Centers is een ander toonbeeld van efficiëntie; met 
16 regionale locaties kunnen ongeveer 95% van 
alle onderdelen over de hele wereld binnen 24 uur 
worden geleverd. Onze originele JCB onderdelen 
zijn ontworpen om in perfecte harmonie  
te werken met uw machine voor optimale  
prestaties en productiviteit.

3  JCB Assetcare biedt uitgebreide verlengde 
garantie- en service-overeenkomsten, 
maar ook contracten voor alleen service of 
reparaties en onderhoud. Wat u ook kiest, onze 
onderhoudsteams over de hele wereld rekenen 
scherpe prijzen voor arbeidsuren en ze bieden 
offertes zonder verplichtingen en snelle, efficiënte 
reparatiewerkzaamheden onder verzekering. 

DE WERELDWIJDE KLANTENONDERSTEUNING VAN  
JCB IS EERSTEKLAS. WAT U OOK NODIG HEBT EN WAAR  
U OOK BENT, WIJ KUNNEN U SNEL EN EFFICIËNT HELPEN, 
ZODAT UW MACHINES OPTIMAAL PRESTEREN.

31

Productiefaciliteiten 
Dealers
Onderdelencentra
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SPECIFICATIES TANDEMWALS CT160 / CT260

STATISCHE AFMETINGEN

CT160-80 CT160-100 CT260-100 CT260-120

A Wielbasis mm 1560 1560 1790 1790

B Totale breedte mm 960 1090 1095 1295

C Trommeldiameter mm 580 580 700 700

D Hoogte tot bovenkant stoel mm 1650 1650 1755 1755

E Hoogte tot bovenkant rolbeugel (ROPS) mm 2485 2485 2510 2510

F Bodemvrijheid mm 255 255 270 270

G Bodemvrijheid opzij mm 510 510 560 560

H Totale transportlengte mm 2140 2140 2490 2490

J Trommeldikte mm 12 12 12 12

K Trommelbreedte mm 800 1000 1000 1200

STATISCHE AFMETINGEN
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SPECIFICATIESTANDEMWALS CT160 / CT260

REMSYSTEEM
Bedrijfsrem: Hydrostatisch aandrijfsysteem.
Parkeerrem: Hydraulisch lossende rem op beide trommels (SAHR).

CABINE/INSTRUMENTEN

Brandstof, acculaadstroom, sproeisysteem, parkeerrem, urenteller, motoroliedruk, conditie luchtfilter, peil en temperatuur hydrauliekolie, 
indicatie waterpeil, bekerhouder, comfortabele verstelbare bestuurdersstoel en veiligheidsgordel, knipperend oranje zwaailicht, 
ventilatorbescherming, afsluitbare kap over instrumentenpaneel, achteruitrijalarm, neerklapbare rolbeugel (ROPS).

OPTIES
Neerklapbare canopy (ROPS), wegverlichting, gordelverklikker met groen zwaailicht, aangenaam klinkend achteruitrijalarm,  
LED-werklampen (niet in combinatie met canopy).

INHOUDEN
CT160 (alle modellen) CT260 (alle modellen)

Inhoud brandstoftank liter 33 46

Inhoud sproeiwatertank liter 100 197

BEDRIJFSGEGEVENS
CT160-80 CT160-100 CT260-100 CT260-120

Nominaal gewicht kg 1630 1710 2280 2420

Bedrijfsgewicht (CECE) kg 1710 1790 2420 2560

Maximaal bedrijfsgewicht kg 1790 1870 2600 2740

Aslast voorkant kg 800 840 1190 1260

Aslast achterkant kg 910 950 1230 1300

Werkbreedte mm 800 1000 1000 1200

Lineaire drukbelasting kg/cm 10,0 11,4 8,4 9,5 11,9 12,3 10,5 10,9

Frequentie trillingsopwekker Hz 50 66 50 66 50 66 50 66

Nominale amplitude mm 0,41 0,35 0,56 0,51

Centrifugaalkracht (elke trommel) kN 10,9 19,1 10,9 19,1 23,6 41,1 23,6 41,1

Max. werksnelheid km/h 9 9 10 10

Hondengang links/rechts - handmatig (optie) mm 56 56 60 60

Stuurhoek graden ±33 ±33 ±33 ±33

Pendelhoek graden ±8 ±8 ±8 ±8

Draaicirkel binnenkant mm 2160 2090 2475 2375

Klimvermogen met trilling max. % 25 25 30 30

Klimvermogen zonder trilling max. % 35 35 40 40

MOTOR

CT160 (alle modellen) CT260 (alle modellen)

Merk Kubota Kubota

Model D1005-E4B-EU D1703-M-DI-E4B

Type 3-cilinder, watergekoelde  
viertakt dieselmotor

3-cilinder, watergekoelde  
viertakt dieselmotor

Cilinderinhoud cm3 1001 1647

Prestaties kW (pk) 19,0 (14,2) 18,2 (24,4)

Toerental tpm 2550 2200

Startinrichting Elektromotor Elektromotor

Luchtfilter Droge patroon + 
veiligheidspatroon

Droge patroon + 
veiligheidspatroon

Tankopening Patroon Patroon

ELEKTRISCH SYSTEEM
CT160 (alle modellen) CT260 (alle modellen)

Boordspanning V 12 12

Accucapaciteit Ah 62 62

Dynamo A 60 70

AANDRIJVING

Hydrostatisch: pomp met variabel debiet en hydromotoren met vast slagvolume voor directe aandrijving op beide trommels = dubbele 
trommelaandrijving.

AANDRIJVING TRILLINGSOPWEKKER

Elektronisch geregelde, hydrostatische directe aandrijving op beide trommels voor dubbele trilling of enkele trilling voor/achter, AVC 
(Automatic Vibration Control).

TRILLINGSOPWEKKER
Enkelassige roterende trillingsopwekker.

STUURSYSTEEM
Stuurbekrachtiging, onderhoudsvrij centraal knikpunt met pendelfunctie.

WATERSYSTEEM
Watersproeisysteem onder druk, verstelbare schrapers (twee op elke trommel), verwisselbare mondstukken, meervoudige waterfiltering.



Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

JCB Nederland NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl 
JCB Belgium NV Opglabbeek  Tel. +32 (0)89 695050  Email: info@jcb.be   
Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.
©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrieval systeem, of in welke vorm of op welke  

manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave naar bedrijfsgewichten, 

afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie gegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet 

worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor om de specificaties 

zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB-logo is een geregistreerd handelsmerk  

van J C Bamford Excavators Ltd.

ÉÉN BEDRIJF, RUIM 300 MACHINES.

Tandemwals CT160 / CT260
Bedrijfsgewicht: 1710 – 2740 kg    Motorvermogen: 14,5 – 18,2 kW (19,8 – 24,4 pk)     
Trommelbreedte: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
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