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COMPACTE GRAAFMACHINES



2

COMFORT, VOOR LANGE WERKDAGEN

Beide modellen beschikken over dezelfde cabine, gebaseerd op het 8T-platform, groter en met meer beenruimte, 

maar met minder lawaai en trilling. In- en uitstappen is gemakkelijker, de verstelbare stoel met hoofd- en armsteun 

kan in de meest comfortabele stand worden geplaatst. 

Verder is de cabine standaard voorzien van airconditioning om de bestuurder alle mogelijke comfort te bieden, wat 

de productiviteit ten goede komt. Het airconditioningsysteem is verbeterd en kan een grotere luchtstroom aan.

Multifunctioneel instrumentenpaneel

Schermbeelden van het nieuwe 5,7 inch lcd kleurenscherm:

1. Beveiliging: wachtwoordbeveiliging, inloggegevens voor 

meerdere bestuurders

2. Aanbouwdelen: instellingen voor debiet van de hulphydrauliek 

voor werken met aanbouwdelen

3. Onderhoud: diagnose, systeemstatus en intervallen tussen 

onderhoudsbeurten

4. Instellingen: keuze uit meerdere talen en instelling helderheid 

scherm

5. Bedrijf: brandstofpeil, koelvloeistoftemperatuur, motortoerental, 

datum, tijd en nog meer
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Schermbeeld 1 Schermbeeld 2 Schermbeeld 3 Schermbeeld 4 Schermbeeld 5

Volledig op het werk gericht

Het bedieningssysteem bevindt zich recht voor de bestuurder zodat deze in één oogopslag 

de status van de machine kan zien. Het 5,7 inch lcd-kleurenscherm geeft allerlei extra 

informatie, zoals instellingen voor de hulphydrauliek, diagnose voor onderhoud en kan 

zonder sleutel worden bediend.

Het duimwiel is in de joystick geïntegreerd om de giekverstelhoek en het tweerichtings- en 

proportionele debiet van de hulphydrauliek beter te kunnen controleren.  Met het menu 

voor de aanbouwdelen kan het maximale debiet voor beide hydraulische hulpsystemen 

(1ste & 2de) worden ingesteld zodat elk aanbouwdeel optimaal kan worden gebruikt.

Moeiteloos brandstof besparen

Een ECO-meter die tijdens bedrijf het niveau van brandstofefficiëntie 

aangeeft, is in het bedieningssysteem geïntegreerd. Om de 

brandstofefficiënte te verhogen beschikken beide modellen 

standaard over auto-stationair, dat het motortoerental verlaagt 

als 4 seconden lang geen vermogen gevraagd is.

Dankzij de standaard brandstofvulpomp, met automatische afslag, 

is tanken op de werkplek nog gemakkelijker.
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Het closed-centre hydraulische systeem met lastdetectie is afgesteld op een uiterst soepele werking. Hierdoor kan 

de bestuurder herhalende gelijktijdige bewegingen soepel uitvoeren wat een hogere productiviteit bij willekeurig 

welke werkzaamheden oplevert, zoals het laden van vrachtwagens, geulen graven of bij algemeen graafwerk.

Betrouwbaarheid zit ons in het bloed

Betrouwbaarheid is altijd een van de top prioriteiten van Bobcat geweest bij het ontwerpen van onze 

machines. De meest geavanceerde computergestuurde ontwerpmethoden en duurproeven onder de zwaarste 

omstandigheden geven u de zekerheid dat uw graafmachine lang meegaat.  Door de beste materialen te gebruiken 

zijn de intervallen voor de smering langer (maar liefst 250 uur), dat betekent minder dagelijks te inspecteren 

onderhoudspunten.

KWALITEIT, VOOR EINDELOZE PRODUCTIVITEIT

De standaard tweerichtings hydraulische hulpsystemen 
zijn op de lepelsteel gemonteerd en kunnen eenvoudig 
worden aangesloten.

Met het zwevende dozerblad (standaard op de 
productlijn) is perfect egaliseren voor elke bestuurder 
een koud kunstje.

Standaard 
veiligheidskleppen op 
giek en arm staan te 
allen tijde garant voor 
veiligheid
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Stage IIIB motor (alleen E85)

Om aan de Europese regelgeving voor 

uitstoot te voldoen is de Bobcat E85 

uitgerust met een roetfilter (DPF) en een 

dieseloxidatiekatalysator (DOC) voor 

nabehandeling van de uitlaatgassen.

Het automatische regeneratiesysteem voor het reinigen van het roetfilter kan tijdelijk worden uitgeschakeld 

wanneer gewerkt wordt in een omgeving met dampen of andere brandgevaarlijke situaties. 

Alles is erop gericht u beter te laten werken

• Versterkt X-vormig chassis en geoptimaliseerd vormgegeven giek zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de 

belasting en voor een grotere duurzaamheid. 

• Betere lastdetectie: het closed-centre hydraulische systeem maakt efficiënter gebruik van het motorvermogen, 

maximaliseert de pompopbrengst en biedt meer comfort, soepeler en nauwkeuriger bediening.

• Dankzij de verbeterde brandstofefficiëntie spaart u niet alleen uw portemonnee maar ook het milieu.

Dit alles resulteert in een graafmachine die jaren lang betrouwbaarheid biedt, met langere nuttige gebruiksduur, 

onderdelen die langer meegaan en hogere productiviteit – allemaal voor minder geld.
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ONDERHOUDSGEMAK

Naast het grote toegangsluik aan de rechterzijde kan de cabine voorover gekanteld worden waardoor de 

hydraulische hoofdklep beter toegankelijk is voor onderhoudswerkzaamheden.
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Opties voor de E62 en E85:

• Stalen rupsbanden

• Lange arm

• Derde hydraulisch hulpsysteem

• Vergrendelklep voor dozerblad 

(lasthoudklep)

Leverbare kits voor de E62 en E85:

• Zwaailichtkit

• Veiligheidsrooster voorzijde bij gebruik 

breekijzer

• Veiligheidsrooster bovenzijde (FOPS)

Standaard configuratie E62 en E85:

• Kleinere zwenkstraal achter

• Lcd-scherm vóór de bestuurder

• Soepel werkende graafarm

• Comfortabele werkomgeving bestuurder

• Twee hydraulische hulpsystemen 

• Hulphydrauliek en giekverstelhoek met de 

joystick te bedienen

• Automatisch stationair

• Rijmotoren met auto-shift

• Vergrendelkleppen voor giek en arm 

(lasthoudkleppen)

• Waarschuwingsinstrument overbelasting

• Bewegingsalarm
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E62 E85 — SPECIFICATIES
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E62 E85

GEWICHTEN
met ROPS-cabine, rubberen rupsbanden, standaard 6130 kg 8540 kg
lepelsteel, standaardbak (SAE J732):
Extra gewicht voor lange lepelsteel 120 kg 60 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden 34,40 kPa 38,20 kPa

MOTOR
Merk / model Yanmar/4TNV94L Yanmar/4TNV98C
Brandstof / koeling Diesel / vloeistof Diesel / vloeistof
Aantal cilinders 4 4
Cilinderinhoud 3054 cm³ 3319 cm³
Maximaal vermogen bij 2200 tpm (DIN 6271) 36,2 kW -
Maximaal vermogen bij 2100 tpm (DIN 6271) - 44,3 kW

PRESTATIES
Graafkracht, lepelsteel (ISO 6015) 29,3 kN 43,9 kN
Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015) 26,2 kN 36,6 kN
Graafkracht, bak (ISO 6015) 44,1 kN 64,7 kN
Trekkracht trekstang 55,0 kN 64,7 kN
Rijsnelheid, laag bereik 2,7 km/h 2,7 km/h
Rijsnelheid, hoog bereik 4,4 km/h 4,7 km/h

HYDRAULISCH SYSTEEM
E62 pomptype: één tandem axiale zuigerpomp, door de motor aangedreven

E85 pomptype: één tandem axiale zuigerpomp en één tandwielpomp, beide door de motor aangedreven
Pompcapaciteit 132,00 l/min 151,00 l/min
Debiet hulphydrauliek 85,00 l/min 95,00 l/min
Ontlasting systeemdruk voor hulpcircuits 210,00 bar 250,00 bar

ZWENKSYSTEEM
Giekverstelhoek, links 70° 70°
Giekverstelhoek, rechts 50° 55°
Zwenksnelheid 9,4 tpm 9,5 tpm

VULCAPACITEITEN
Koelsysteem 10,0 L 10,0 L
Motorolie en oliefilter 10,2 L 10,2 L
Brandstoftank 78,00 l 110,00 l
Hydraulisch systeem 111,00 l 148,00 l

MILIEUGEGEVENS
Geluidsniveau LpA (EU-Richtlijn 2000/14/EG) 73 dB(A) 71 dB(A)
Geluidsniveau (LWA) (EU-Richtlijn 2000/14/EG) 97 dB(A) 98 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631–1) 0,35 m/s² 0,32 m/s²
Hand-arm trillingen (ISO 5349-1) 0,94 m/s² 0,82 m/s²

STANDAARD VOORZIENINGEN E62/E85
Dozerblad 1980 mm / 2300 mm
Rubberen rupsbanden 400 mm / 450 mm
5,7 inch lcd-beeldscherm
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie
Handbediende hulphydrauliekfunctie
Vergrendelingen bedieningsconsole
Bediening hydraulische joysticks
Tweetrapsrijversnelling
Afsluitbare opbergruimte
Claxon
Werklampen
Oprolbare veiligheidsgordel
Luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning
Bewegingsalarm

TOPS/ROPS-cabine *
Veiligheidskleppen giek en arm
Kabelboom voor zwaailicht
Volledig instelbare airconditioning
Waarschuwingsinstrument overbelasting
Zonneklep
Linker achteruitkijkspiegel
Elektrische brandstofpomp
Automatisch stationair toerental
Rijfunctie met auto-shift
Hulphydrauliek (eerste en tweede circuits)
Hulpleiding op arm met snelkoppelingen
Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (wat als eerste 
wordt bereikt)

* Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117

OPTIES
Stalen rupsbanden
Derde hydraulische hulpleiding (leidingen grijper)
Lange lepelsteel
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WERKBEREIK E62/E85
Alle afmetingen in mm.

korte/lange arm 

E62 E85
A 179° A 182°
B 6.230 / 6.525 B 6915 / 7430
C 6100 / 6400 C 6765 / 7295
D 2530 / 2645 D 2550 / 2635
E 460 E 437
F 440 F 304
G 4381 / 4386 G 5007 / 5019
H 5785 / 6005 H 6630 / 6980
I 4045 / 4260 I 4645 / 4995
J 3125 / 3435 J 3245 / 3755
K 3815 / 4115 K 4175 / 4725

AFMETINGEN E62
Alle afmetingen in mm.

AFMETINGEN E85
Alle afmetingen in mm.


