
NIEUW VMT380/VMT430|TANDEMWALSEN

VMT380 en VMT430 tandemwalsen
Bedrijfsgewicht: 3750 kg – 4300 kg   Walsbreedte: 1300 mm – 1400 mm



Gemaakt om lang mee te gaan
1  JCB VMT380- en 430-walsen zijn voorzien van een 
opwekkeras die in één stuk uit één massief stuk staal is 
gedraaid. Er is niets dat kan uitvallen of losgaan.

2  Alle walsslangen lopen binnen de walssteunen, zodat 
ze niet beschadigd kunnen raken.

3  Door de hoge hijspunten kunnen draagbanden en 
kettingen tijdens kraanwerkzaamheden geen schade 
toebrengen aan de bovenstructuur.

4  We hebben het centrale scharnierpunt gemaakt 
met gietijzeren gedeelten en op basis van de eindige-
elementanalyse om duurzaamheid te garanderen.

5  Het IP69 elektrische systeem van de VMT380- en 
VMT430-machines is volledig afgedicht om reiniging met 
een hogedrukspuit of zware regens te weerstaan.

5   Het koelsysteem is aan de achterzijde gemonteerd 
binnen de metalen structuur, waar het optimaal 
beschermd is.

6  Alle bovenstructuren zijn smaller dan de wals om 
schade tijdens manoeuvreren te voorkomen.

TANDEMWALSEN VAN JCB ZIJN OPGEWASSEN TEGEN 
DE ZWARE VEREISTEN DIE DE AANLEG VAN GLADDE 
OPPERVLAKKEN STELT. MET BEHULP VAN GEAVANCEERDE 
ONTWERPPROCESSEN ZOALS ANALYSES VOLGENS DE 
EINDIGE-ELEMENTENMETHODE HEBBEN WE ZEER ROBUUSTE 
MACHINES GEBOUWD DIE MAXIMALE PRESTATIES LEVEREN 
IN COMBINATIE MET LAGE OPERATIONELE KOSTEN.
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KWALITEIT, BETROUWBAARHEID, DUURZAAMHEID
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Een verzonken stijve 
motorkap, beschermd door 
een stalen koeienvanger, biedt 
maximale stootbescherming.
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Voortdurend productief
7  De automatische trillingsregeling wordt geactiveerd 
wanneer de rijhendel uit de neutraalstand wordt gehaald, 
en dit zorgt voor een perfecte afwerking aan de uiteinden 
van de laag.

8  De VMT-machine heeft drie frequentie-instellingen 
(50/59/66 Hz), zodat u die altijd exact op uw behoeften 
kunt afstemmen. Met de snelle, hoge frequentie van  
66 Hz kunt u heel snel werken, wat ideaal is bij materiaal 
dat snel hard wordt.

9  Onze toonaangevende trillerprestaties van 63 kN 
staan garant voor een geweldige productiviteit.

10   De VMT380- en VMT430-machines zijn zeer 
veelzijdig: u kunt ze instellen voor trilling voor en achter, 
alleen trilling voor of alleen trilling achter.

11   Een kleine draaicirkel betekent dat u de wals 
uitstekend kunt manoeuvreren op kleine werkplekken.

We hebben onze machines gemaakt met een 
walsverschuiving van maar liefst 80 mm, zodat ze met 
gemak obstakels kunnen omzeilen.

12   Het hellingsvermogen van de VMT380- en 
VMT430-machines is maar liefst 42% en dat maakt de 
wals enorm veelzijdig. Om dit te bereiken hebben we 
gebruikgemaakt van een krachtige dieselmotor met vier 
cilinders, hydraulische onderdelen met een hoog koppel 
en een optimale gewichtsverdeling.
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ONDERHOUDSGEMAK, BEVEILIGING, BESCHERMING
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OM OPTIMAAL VAN UW INVESTERING TE PROFITEREN 
MOET U DE DOWNTIME TOT EEN MINIMUM BEPERKEN. 
DAT VRAAGT OM MAXIMAAL ONDERHOUDSGEMAK EN 
MAXIMALE VEILIGHEID EN BESCHERMING. GELUKKIG 
MUNTEN ONZE VMT380- EN 430-MACHINES DOOR HUN 
ONTWERP JUIST OP DEZE GEBIEDEN UIT.

Voortdurend onderhoudsgemak
In VMT380- en 430-machines wordt geen vet gebruikt. 
Alle lagers hebben een tefloncoating en het centrale 
scharnierpunt is afgedicht voor vetvrij, onderhoudsloos 
gebruik. De trillingslagers van de opwekkeras  
is onderhoudsvrij.

1  De vier trommelschrapers zijn geveerd en kunnen 
eenvoudig worden verwijderd. Bovendien is een extra 
vergrendeling aangebracht waarmee u de schraper weg 
van de wals kunt houden om onnodige slijtage van de 
schrapers te voorkomen.

2  We hebben unieke voorgespannen rubberen 
driepuntsbevestigingen ontworpen, waardoor 
bevestigingen niet te zwaar kunnen worden belast.

3  De dagelijkse controles laten zich in een handomdraai 
uitvoeren en door de breed openende kap aan de 
voorkant kunt u overal makkelijk bij. De radiator is 
eenvoudig te reinigen en u kunt zonder gereedschap 
bij de accu.
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Voortdurend veilig en beschermd
4  Dankzij de lage geluidsniveaus en toonaangevend 
lage trillingsniveaus kan de machinist de hele dag werken 
zonder moe te worden. Onze lage trillingsniveaus worden 
deels gerealiseerd door de mechanische isolatie van de 
bestuurdersstoel, stuurkolom, hendel en voetplaat.

De optionele opklapbare antivandalismekap beschermt 
het dashboard en de bedieningselementen tegen schade 
en gebruik door onbevoegden.

5  Aan beide zijden van de machines zijn 
antisliptraptreden aangebracht.

6  Als optie kunnen de VMT380 en VMT430 worden 
voorzien van reflecterende verf en stickers, zodat zij 
onder alle lichtomstandigheden duidelijk zichtbaar zijn.

Robuust watersproeisysteem
7  Een grote watertank van 210 liter levert maximale 
uptime tussen vulbeurten, terwijl de grote watervuldop 
het u makkelijk maakt de tank snel te vullen. Bovendien 
ziet u snel waar zich de watertank bevindt. Doordat de 
stop op het laagste punt zit, kunt u de tank eenvoudig tot 
de laatste druppel laten leeglopen.

8  Ons watersysteem met drie filters staat garant voor 
een probleemloze, efficiënte watervoorziening voor 
maximale uptime: er zit een voorfilter in de watertank,  
er is een inline filter en er is een eenvoudig te reinigen 
filter in het spuitstuk.

9  De VMT380- en 430-machines zijn voorzien  
van eenvoudig bereikbare massief metalen  
sproeistangen met aftapkleppen en verwisselbare 
vorstbestendige spuitstukken.

ONDERHOUDSGEMAK, BEVEILIGING, BESCHERMING
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COMFORT, ZICHT, KLANTENSERVICE

JCB PLAATST BIJ HET ONTWERPEN VAN ZIJN MACHINES DE 
BESTUURDER VOOROP. EEN MACHINIST DIE COMFORTABEL 
ZIT, IS IMMERS OOK ALERTER EN PRODUCTIEVER. VANUIT 
DEZE GEDACHTE HEBBEN WE ONS BESTUURDERSPLATFORM 
ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE ERGONOMIE EN GOED 
ZICHT. EN OMDAT WE OOK OOG VOOR UW ZAKELIJKE 
BELANGEN HEBBEN, LEVEREN WE TOONAANGEVENDE 
KLANTENONDERSTEUNING.
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Comfortabel beter, zichtbaar beter
1  We hebben de VMT380 en 430 uitgerust met een 
taps toelopend voorframe en een lage motorkap, wat 
uitstekend zicht naar de randen van de voorste wals biedt.

2  De bestuurdersstoel kan zijwaarts worden verplaatst 
voor betere wendbaarheid, een groter comfort en  
beter zicht.

Dankzij de lage watertank aan de achterkant en het lage 
achterframe heeft de bestuurder ook naar achteren 
uitstekend zicht.

Klantenondersteuning
3  Profiteer van een snelle, efficiënte klantenservice  
die erop is gericht om uw machinepark optimaal te  
laten presteren.

Onze technische ondersteuning biedt directe toegang tot 
expertise van de mensen die de producten maken,  
dag en nacht.

De JCB Finance- en Insurance-teams kunnen snelle, 
flexibele en scherpe offertes opstellen en Assetcare  
biedt uitgebreide verlengde garantie- en  
serviceov ereenkomsten. 

Onze onderhoudsteams berekenen scherpe tarieven 
voor arbeidsuren.

4  Het wereldwijde netwerk van JCB Parts Centres 
levert 95% van de onderdelen overal ter wereld  
binnen 24 uur.

De bedieningselementen zijn 
intuïtief en gebruiksvriendelijk 
en zijn ingedeeld volgens de 
industrienorm voor snelle gewenning 
en maximale productiviteit.
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SPECIFICATIESVMT380 EN VMT430 TANDEMWALS

Afmetingen in millimeters VMT380-130 VMT380-140 VMT430-130 VMT430-140

A Wielbasis 2020 2020 2020 2020

B Totale breedte 1390 1490 1390 1490

C Walsdiameter 800 800 800 800

D Hoogte tot bovenkant van stoel 1720 1720 1720 1720

E Hoogte tot bovenkant van ROPS 2550 2550 2550 2550

F Bodemvrijheid 300 300 300 300

G Bochtvrijheid 680 680 680 680

H Totale transportlengte 2820 2820 2820 2820

J Walsdikte 17 17 17 17

K Walsbreedte 1300 1400 1300 1400

GEBRUIKSGEGEVENS

VMT380-130 VMT380-140 VMT430-130 VMT430-140

Bedrijfsgewicht (CECE) kg 3750 3850 4200 4300

Maximum bedrijfsgewicht* kg 4100 4200 4550 4650

Lineaire bedrijfsbelasting kg/cm 14,4 13,8 16,2 15,4

Frequentie trillingsopwekker Hz 50 / 59 / 66 50 / 59 / 66 50 / 59 / 66 50 / 59 / 66

Nominale amplitude mm 0,44 0,44 0,44 0,44

Centrifugaalkracht (elke wals) kN 59 63 59 63

Werksnelheden km/u 0 - 9 0 - 9 0 - 9 0 - 9

Walsverschuiving rechts mm 80 80 80 80

Stuurhoek ° ± 36 ± 36 ± 36 ± 36

Schommelhoek ° ± 13 ± 13 ± 13 ± 13

Draaicirkel binnenkant mm 2490 2440 2490 2440

Max. hellingsvermogen zonder trillingen 
(afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse) ° (%) 22,8 (42) 22,8 (42) 22,8 (42) 22,8 (42)

AANDRIJVING Hydrostatisch met pomp met variabele verplaatsing en motoren met vaste verplaatsing met directe 
aandrijving op beide walsen = dubbele walsaandrijving.

AANDRIJVING 
TRILLINGSOPWEKKER

Elektrisch bestuurde hydrostatische directe aandrijving op beide walsen voor dubbele trilling (voor en achter) 
of alleen trilling op de voor- of achterwals.

TRILLINGSOPWEKKER Ronde opwekkeras uit één stuk met één amplitude en drie frequenties.

STUURSYSTEEM Onderhoudsvrij scharnierpunt met servobekrachtiging en schommelvoorziening.

CABINE/INSTRUMENTEN Volledig geïsoleerde cabine, verschuifbare bestuurdersstoel, ergonomische rijhendel met geïntegreerde 
hydraulische hulpfuncties, opbergruimte voor handboeken en gereedschap, theekophouder, gashendel met 
vier arreteerposities, makkelijk bereikbaar zekeringkastje in de zijkant van de stuurkolom, toegang tot en 
uitgang van cabine aan weerszijden met grote treden en ergonomische handrails.

OPTIES ROPS-frame of plooibare ROPS (standaard in EU-regio´s), zonnedak voor ROPS, wegverlichtingsset + 
grindbescherming, kantensnijder en persapparaat, gritverspreider, flow divider, lamp met opbergruimte 
onder de kap, watersprinkler uit in neutraalstand, extra werklampen, verlichting trommelrand, reflecterende 
stroken op de treden, achteruitrijalarm, tweede rijhendel, afdekplaat instrumentenpaneel, koperen 
spuitstukken en -stang, spuitstukken met snel ontgrendelingssysteem, Duitse homologatie voor weggebruik, 
gereedschapsset, biologisch afbreekbare hydraulische olie, tropische hydraulische olie, 
ventilatorbescherming.

INHOUD

Brandstof liter 100

Sprinklerwater liter 210

REMSYSTEEM

Servicerem Hydrostatische aandrijving

Parkeerrem SAHR

ELEKTRISCH SYSTEEM

Werkverlichting, reservealarm, veiligheidsschakelaar in bestuurdersstoel.

Spanning V 12

Accucapaciteit Ah 74

Dynamo A 80

STATISCHE AFMETINGEN
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MOTOR

Merk Kohler

Model KDW 2204 (TIER 4i)

Type Viertaktdiesel met waterkoeling

Slagvolume cm³ 2199

Prestaties kW (pk) 33,6 (45,7)

Bedrijfssnelheid min-1 2700

Startapparaat Elektrische motor

Luchtfilter Droge cartridge plus veiligheidscartridge

Brandstoffilter Cartridge



NEDERLAND: JC Bamford NV Zandweistraat 16 NL - 4181 CG Waardenburg Tel. +31 (0)418654654 Email: info@jcb.nl  
BELGIË: JCB Belgium NV Nijverheidslaan 1501 B - 3660 Opglabbeek Tel. +32 (0)89695050 Email: info@jcb.be  
Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.be/www.jcb.nl
©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.
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Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

VMT380 en VMT430 tandemwalsen

Bedrijfsgewicht: 3750 kg – 4300 kg 

Walsbreedte: 1300 mm – 1400 mm
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