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*CAST 830D

WHEELS
WIELEN
INDUSTRIE

TRACMASTER

AGRI

GAZON

23X8.50-12
23X10.50-12
26X12.00-12

8PR
300/60X12

23X8.50-12
23X10.50-12
26X12.00-12

23X8.50-12
23X10.50-12
24X13.00-12
26X12.00-12
26,5X14.00-12

MODELLEN
DE 800-SERIE
800 SERIESUIT
MODELS
HEFCAPACITEIT

MOTORVERMOGEN

HYDRAULISCH SYSTEEM

HEFHOOGTE

CAST 820D

750 kg (met contragewichten)

20 Hp / 14,9 kw

30 l/min

2980 mm

CAST 825D

850 kg (met contragewichten)

25 Hp / 18,6 kw

42 l/min

2980 mm

CAST 830D CARBON

950 kg (met contragewichten)

25 Hp / 18,6 kw

46 l/min

2980 mm

TM
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Gegevens in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Cast Group behoudt zich het recht voor producten aan te passen zonder verplichting dit te communiceren. De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.

>>>>

NL

jfs-bouwmachines.nl

>>>>

800 SERIES

>>>>
>>>>

De 800-serie onderscheidt zich door een design
met een sterk eigen karakter. Dankzij het lage
zwaartepunt blijft het voertuig stabiel op alle
soorten ondergrond en biedt het de bestuurder
uitstekend zicht en uitstekende wenbaarheid.
Cabineverwarming op aanvraag leverbaar.

steer adj
Hoekverstelling
van de stuurkolom.

SAFETY GATE
De zijafsluiter is optioneel en is beschikbaar voor
alle modellen uit de 800-serie.
Een uitermate nuttig accessoire voor extra
beveiliging van de bestuurder.
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Compact
en robuust.

Hefcapaciteit 850 kg
Motorvermogen 25 pk
Hydraulisch systeem 42 l/min
Hefhoogte 2980 mm

Landbouw
Fokkerij
Groenonderhoud
Bouw
Wegonderhoud

SILENT BLOCK
Cast 825D is voorzien van een Kubota D1105-dieselmotor,
vloeistofgekoeld. Hij heeft een hydrostatische 4WDtransmissie en de snelheid is max. 12 km/h.
De machine is voorzien van een elektrische
differentieelvergrendeling en een zelfnivellerend systeem
met dubbele cilinder.
De standaarduitvoering is voorzien van een joystick
met 5 functies, een verstelbare stuurkolom, extra
12-voltaansluiting, led-werklampen voor, comfortabele
en verstelbare zitting met veiligheidsgordel, metalen
afdekkingen, silent block, tractorbanden 23x10.50-12.

Cast 820D is voorzien van een Kubota D722-dieselmotor,
vloeistofgekoeld, hydrostatische 4WD-transmissie en haalt
een snelheid van 10 km/h.
Elektrische differentieelvergrendeling, joystick met 5
functies, silent block, tractorbanden 23x8.50-12.
Hefcapaciteit 750 kg
Motorvermogen 20 pk
Hydraulisch systeem 30 l/min
Hefhoogte 2980 mm

CARBON
Hefcapaciteit 950 kg
Motorvermogen 25 pk
Hydraulisch systeem 46 l/min
Hefhoogte 2980 mm

Het unieke karakter van een
machine die is gebouwd voor
veeleisende professionals.
Cast 830D is uitgerust met een vloeistofgekoelde
Kubota D1305-dieselmotor. 4WD hydrostatische
transmissie en een snelheid van 16 km/h.
De machine is uitgerust met een elektrische
differentieelvergrendeling en een zelfnivellerend
systeem met dubbele cilinder.
De standaarduitvoering omvat de ergonomische
joystick met 10 functies, verstelbare stuurkolom,
extra 12-voltaansluiting, led-werklampen voor,
comfortabele zitting met veiligheidsgordel
en stoelverwarming, metalen afdekkingen,
silent block, minimumbreedte van 920 mm,
tractorbanden 26x12.00-12.

