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Norcar minilastere har førersetet plassert på bakvognen, lik større hjullastere. Derfor blir 
minilasteren smidig og kan ta seg frem på trange steder, uten fare for at utsvingende de-
ler kolliderer med hindre i nærheten. Man sitter på riktig sted for å kjenne og kontrollere 
minilasterens bevegelser, hvilket gir en trygg og kontrollert kjøring.
Minilasterens lavtbyggende fremvogn og kompakte løftebom garanterer fremragende 
sikt forover. Føreren har alltid god oversikt over redskap og hjulenes plassering. Dette gjør 
kjøringen avslappende, og man kan utføre arbeidet med svært høy presisjon.

Sikkerhet i toppklasse
Norcar minilastere er utstyrt med hydrauliske bremser og et avansert sikkerhetssystem. 
Bremsene kobles inn automatisk dersom føreren forlater førersetet, og fortsatt kjøring 
krever at føreren etter påstigning kobler ut parkeringsbremsen. Norcar minilastere er 
utstyrt med veltebøyle med fire stolper som beskytter føreren fra alle kanter. Beskyttel-
sestak i gjennomskinnelig plast som beskytter mot regn og sol, er standardutstyr. Velte-
bøylen kan utstyres med ståltak (FOPS) som beskytter føreren mot fallende gjenstander.

Sterk og robust – lett og smidig
Siden løftebommen og frontrammen er kompakte, men kraftige, blir maskinen sterk og 
velbalansert. Sentrert løftebom gir gode forutsetninger for en lang levetid og uslåelig 
sikt.
Med teleskopbom utvides minilasterens bruksområde med høyere lastehøyder og større 
rekkevidde. Siden teleskopbommen er kort i sammentrukket stilling, er maskinen stabil 
også ved håndtering av tung last.
Parallellføring gjør maskinen sikker og effektiv ved bruk av pallgaffel, da redskapet alltid 
holdes i sammentrukket stilling uavhengig av løftebommens høyde. Parallellføringen gir 
også mer løftekraft.
Norcar minilastere er kompakte og konstruert for å ha et så lavt tyngdepunkt som mulig, 
hvilket reduserer faren for velt, selv i vanskelig terreng.

Norcar – minilasternes panservogn
Norcar lastere er produsert av høykvalitetsstål, og deler som kan utsettes for støt eller sli-
tasje, er laget av metall. Lasterne tåler stor slitasje og hard bruk uten at maskinen skades.

Kompromissløs midtstyring
Med vår pendlende midtstyring står minilasteren stødig på alle hjul uavhengig av ter-
reng, og blir dermed svært lettmanøvrert. Ettersom fram- og bakvognen pendler uav-
hengig av hverandre, oppnås en optimal drift, og føreren merker lett underlagets påvirk-
ning på maskinens stabilitet.
Midtstyringens svingvinkel gir en svært liten svingradius, hvilket er en høyt verdsatt 
egenskap hos alle Norcar minilastere.
Vedlikehold og kontroll av motoren er enkelt å utføre på Norcar lastere. Ingen skruing 
– ved enkelt å felle panseret bakover nås alle servicepunkter for daglig kontroll og ren-
gjøring.

Lett å manøvrere
Norcars drivlinje manøvreres med en kjøreretningspedal som gjør at maskinen reagerer 
raskt og med svært god presisjon. Alle Norcar lastere har gasspedal, og med den kan tur-
tallet alltid holdes på det nivået som arbeidet krever, noe som gir god drivstofføkonomi 
og lavt støynivå. 
For arbeid med redskap som krever kontinuerlig høy oljegjennomstrømning, som f.eks. 
gressklippere, børsteaggregat og jordfres, finnes det håndgass. Selv om turtallet holdes 
konstant, kan kjørehastigheten reguleres trinnløst.
For best komfort og effektivitet styres normalt både ekstern hydraulikk og løftebommens 
teleskop via trykknapper på styrespaken. Føreren trenger altså verken å slippe ratt eller 
styrespak, men kan ha all oppmerksomhet på arbeidet som utføres.
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Den lille kjempen
Norcars minste laster, 755xc, er en smidig og allsidig maskin for privatbrukeren, 
men tåler også tøff e jobber i profesjonell bruk. Med liten svingradius og kompakt 
konstruksjon er den svært eff ektiv på trange steder.
755xc har høy trekkraft i forhold til egenvekt. Drivlinjen er hydrostatisk og styres av 
kjøreretningspedal.

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell .............................................................................. 722
Sylindre  ................................................................................ 3
Drivstoff type  ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3  ..................................................... 719
Kjølesystem  ..............................................................Væske

Eff ekt 
SAE, bruttoeff ekt kW/hk  ........................................15/20
Maksimalt bruttodreiemoment Nm  ........................46
ved turtall omdreininger/min  ...............................2600
Maks turtall uten last omdreininger/min  .........3600

Elektrisk system 
Batteri V-Ah  ................................................................ 12-53
Generator A  ......................................................................40

Servicevolumer 
Kjølesystem l  ...................................................................... 5
Motorolje l  ........................................................................3,8
Drivstoff tank l  ..................................................................15
Hydraulikktank l ...............................................................40
Hydraulikksystem totalvolum l  ..................................45

Ytelse  
Løftekraft hydraulisk kg  ..........................................1150
Brytekraft 50cm kg  ..................................................... 900
Tippelast rett kg  ........................................................... 750
Tippelast svinget kg  ................................................... 490
Egenvekt kg  ................................................................... 960
Kjærehastighet km/t  .................................................0-13
Trekkraft kg  .................................................................... 950

Hydraulikksystem 
Arbeidshydraulikk l/min  ..............................................29
Systemtryckk bar  ......................................................... 200
Drivlinje hydraulikk l/min  ............................................75
Drivlinje maks systemtrykk bar  .............................. 300

Syklustider  
Heving bom s  ..................................................................2,8
Senking bom s  ................................................................2,1
Innbøyning skuff e s  ......................................................1,7
Tipping skuff e s  ..............................................................2,1
Rattomdreining v/h  ..............................................3,5/4,7

Dekk 
Dekk  .................................................................23x8,5-12IN
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Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan 
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde 
redskapet parallelt med bakhjulene.

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander. 
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på bygge-
plasser.

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt 
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydrau-
likkslanger til samtidig og gjør det umulig og koble feil. 
Trykket slippes automatisk og ingen oljelekkasje oppstår.

Dekk 23x8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredde 105 cm.

Armlene på venstre side
Gir mer komfortabel og avslappende kjøring. Anbe-
fales f.eks. for maskiner som kjøres i lengre perioder i 
trafi kk og grøntarealer.

Trafi kkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på off entlig 
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på of-
fentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør 
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule.

Elektrisk oppvarmet sete
Varme i setet gir høyere komfort ved kjøring i kaldt vær.

Dekk 23 x 8,5-12 TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og egner seg til 
mykere underlag som jord, sand og grus. Dekkmønsteret 
er utformet slik at dekket holdes rent ved kjøring på bløtt 
underlag. Maskinbredde 103 cm.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbe-
falt innkoblingstid: 30 min.

Dekk 23 x 5,7-12 IN
Ekstra smalt universaldekk egnet for arbeid på hardt 
underlag som asfalt, betong og hardtråkket grus. Maskin-
bredde 93 cm.

Miljømotor
Dieselmotor med utslippsklasse Tier 4, Stage 3B. 
Miljøvennlig motor med lave utslipp. Motoren er bygd 
for å tilfredsstille utslippskravene for Tier 4 i USA.

Trekkroke kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye.

Standardmaskin
Tippelast med pallgaff el ...........Rett .............Svinget
A. Transportstilling kg ................ 600 .................430
B. Bom horisontal kg .................. 880 .................580
C. Bom horisontal kg .................. 590 .................380

Arbeidslys LED
2 store LED foran + 2 små LED bakover

Dekk 23 x 8,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Maskinbredde 105 cm.

Dekk 23 x 10,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra 
på snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskin-
bredde 110 cm.

Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Timeteller, drivstoffl  ampe og motortemperaturmåler
Sete med fj æring, armlene på høyre side
Justerbart ratt
ProDrive

Standardutstyr 755xc

Ekstrautstyr 755xc

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og 
trygg kjøring.



6

20 hp
3010 mm 0-12,5 km/h

Sterk, rask og smidig
Markedets raskeste, sterkeste og smidigste minilaster i sin klasse. Med teleskopbom 
som standard, oppnås både høye løft og stor løftekraft samtidig som smidigheten 
beholdes. Førerplassen er veldig komfortabel med fj ærende sete, justerbart ratt og 
elstyrte hydraulikkfunksjoner direkte fra en ergonomiske spakstyringen. Lasterens 
sikkerhetssystem setter automatisk på bremsene når førerplassen forlates, hvilket 
gjør bruken av maskinen både trygg og smidig

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell .............................................................................. 722
Sylindre  ................................................................................ 3
Drivstoff type  ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3  ..................................................... 719
Kjølesystem  ..............................................................Væske

Eff ekt 
SAE, bruttoeff ekt kW/hk  ........................................15/20
Maksimalt bruttodreiemoment Nm  ........................46
ved turtall omdreininger/min  ...............................2600
Maks turtall uten last omdreininger/min  .........3600

Elektrisk system 
Batteri V-Ah  ................................................................ 12-53
Generator A  ......................................................................40

Servicevolumer  
Kjølesystem l  ...................................................................... 6
Motorolje l  ........................................................................3,8
Drivstoff tank l  ..................................................................20
Hydraulikktank l  ..............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l  ..................................55

Ytelse 
Løftekraft hydraulisk kg  ..........................................1150
Bryetkraft 50cm kg ...................................................... 960
Tippelast rett kg  ........................................................... 960
Tippelast svinget kg  ................................................... 770
Egenvekt kg  .................................................................1320
Kjærehastighet km/t  .................................................0-17
Trekkraft kg  .................................................................... 700

Hydraulikksystem  
Arbeidshydraulikk l/min  .......................................... 28,8
Systemtryckk bar  ......................................................... 240
Drivlinje hydraulikk l/min  ............................................63
Drivlinje maks systemtrykk bar  .............................. 350

Syklustider  
Heving bom s  ..................................................................3,2
Senking bom s  ................................................................2,0
Innbøyning skuff e s  ......................................................2,2
Tipping skuff e s  ..............................................................1,5
Rattomdreining v/h  .....................................................3/4

Dekk 
Dekk  ............................................................ 23 x 8,5-12 GR
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Automotive
Med automotiv kjøreautomatikk velger du retningen 
med lasterens joystick. Kjøreautomatikken er lettkjørt 
og passer godt for lasterarbeid samt for kontinuerlig 
kjøring i arbeid på vei og gate.

Drivkraftfordeler trinn 1
Gir bedre feste på glatt eller ujevnt underlag. Drivkraft er 
garantert på hjulene på samme side.

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt 
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydrau-
likkslanger til samtidig og gjør det umulig og koble feil. 
Trykket slippes automatisk og ingen oljelekkasje oppstår.

 Standardmaskin +motvekt 180 kg
Tippelast med pallgaff el ...........Rett .............Svinget Rett ..... Svinget
A. Transportstilling kg ................ 700 .................700 700 .......... 700
B. Bom horisontal kg ................. 1000 ................730 1000 ........ 950
C. Bom horisontal kg .................. 805 .................510 805 .......... 660
D. Bom horisontal+teleskop .... 690 .................440 720 .......... 570
E. Bom horisontal+teleskop .... 560 .................340 560 .......... 425

Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Elektrisk styrt parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Turtalls- og timetellere, motortemperatur- og drivstoff nivåmålere
Sete med fj æring og armlene
Justerbart ratt
Prodrive

Standardutstyr a6020

Teleskopbom
600 mm teleskop gir god løftehøyde og rekkevidde. 
Manøvreres elektrisk fra bommens styrespak.

Dekk 23x8,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som er 
skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på mykt 
underlag som gressplener, grusganger og gater. Dekket 
er også bra på snø og is. Maskinbredd 99 cm.

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander. 
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på bygge-
plasser.

Ekstrautstyr a6020

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bom-
mens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og 
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaff el.

Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

Miljømotor
Dieselmotor med utslippsklasse Tier 4, Stage 3B. 
Miljøvennlig motor med lave utslipp. Motoren er bygd 
for å tilfredsstille utslippskravene for Tier 4 i USA.

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan 
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde 
redskapet parallelt med bakhjulene.

Dekk 23 x 10,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som er 
skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på mykt 
underlag som gressplener, grusganger og gater. Dekket er 
også bra på snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. 
Maskinbredd 113 cm.

Dekk 23 x 10,5 -12 TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og egner seg til 
mykere underlag som jord, sand og grus. Dekkmønste-
ret er utformet slik at dekket holdes rent ved kjøring på 
bløtt underlag. Maskinbredde 113 cm.

Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt 
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskin-
bredde 113 cm.
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Ekstra hydraulikkuttak foran 4,5
Elektrisk styrt hydraulikkuttak med dobbel funksjon (4 og 
5). Gjør det mulig å styre flere hydrauliske funksjoner på 
redskaper direkte med styrespakens knapper.

Dekk 23 x 8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredd 107 cm.

Dekk 23 x 8,5 - 12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredd 99 cm.

Hydraulikkuttak bak.
Hydraulikk uttak bak. Enkeltvirkende 2 og fri retur 3. 
Hydraulikk uttaket fungerer parallelt med fremre uttak og 
betjenes elektrisk med trykk knapper.

Hydraulikkoljekjøler
Holder hydraulikkoljens temperatur på riktig nivå ved bruk 
av redskaper som krever høy oljegjennomstrømning under 
lange kjøreøkter.

Hydraulisk redskapslås
Bytt redskap raskt og enkelt uten å forlate førersetet.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R1) og fri retur 
(R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra styres-
pakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være 
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydrau-
likkoljegjennomstrømning maksimalt 28,8 l/min.

Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og 
trygg kjøring.

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

Trafikkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på offentlig 
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på of-
fentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør 
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inne-
holder sju LED-armaturer montert foran, bak og på sidene 
på toppen av veltebøylen, samt ett armatur montert på 
framvognen, som gir effektivt lys på redskapet.

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule. Motvekts- og 
trekkroksfeste 7006737 kreves for montering.

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trek-
kroksfeste 7006737 kreves for montering.

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last. 
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trek-
kroksfeste 7006737. Maks 4 stk. (180 kg).

Motvekts og trekkrokfeste
Feste for montering av trekkrok, samt plass til 4 stk. 45 kg 
motvekter.

Dekk 23 x 12,5 -12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskinbred-
de 125 cm.

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien. 
Motvektens og redskapets brakett installeres lett 
med en boltet forbindelse på chassiset.

Motvekt 29 kg
Motvektene velges etter behov, og låses på plass med 
en gjennomgående bolt. Motvektene er designet med 
løftepunkter og hakk for å lette manuell håndtering. 
Trekkroke kan festes til motvektbraketten. 
Brakket 7008284. Max 8 (250 kg).

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert.  
 a6020 5-8 st. 
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Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskyt-
ter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbe-
falt innkoblingstid: 30 min.

Komforthyttealternativ på side 22

Generator
Eff ektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk. 
Anbefales for maskiner med trafi kkutstyr og hus med 
varme.

Elektrisk oppvarmet sete
Varme i setet gir høyere komfort ved kjøring i kaldt vær.

Komfortsete
Utstyrt med lav-profi l mekanisk fj æring som eff ektivt 
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170 
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som 
standard.

Komfortsete, elektrisk oppvarmet
Komfortsete med elektrisk oppvarming av sittepute og 
ryggstøtte.

Frontrute
Beskytter mot fl ygende gjenstander f.eks. ved arbeid 
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviske-
re og -spylere medfølger.



10

26 hp
3010 mm 0-11 km/h

Smidig og eff ektiv
Norcar a6026 er i sin grunnkonstruksjon en smidig arbeidsmaskin. Den stabile te-
leskopbommen gjør at arbeid med høye løft blir smidig og sikkert. Løftehøyden 
med pallgaff el er hele 2,8 meter. Løftebommen styres enkelt fra styrespaken med 
elektrisk knappestyring for teleskop og uttak for ekstern hydraulikk.
Justerbart ratt og komfortabelt sete med fj æring gir avslappende kjøring. Kjøresys-
temet med gasspedal og kjøreretningspedal gjør at lasteren kjøres med utrolig pre-
sisjon også med krevende redskap og terreng. Norcar a6026 er et eff ektivt arbeids-
redskap for arbeid som varierer mellom løftearbeid, snørydding og jordforfl ytning.

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................................1105
Sylindre  ................................................................................ 3
Drivstoff type  ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3  ...................................................1123
Kjølesystem  ..............................................................Væske

Eff ekt 
SAE, bruttoeff ekt kW/hk  .................................19,4/26,4
Maksimalt bruttodreiemoment Nm  ........................72
ved turtall omdreininger/min  ...............................2200
Maks turtall uten last omdreininger/min  .........3000

Elektrisk system 
Batteri V-Ah  ................................................................ 12-53
Generator A  ......................................................................40

Servicevolumer 
Kjølesystem l  ...................................................................... 6
Motorolje l  ........................................................................... 5
Drivstoff tank l  ..................................................................20
Hydraulikktank l  ..............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l  ..................................55

Ytelse 
Løftekraft hydraulisk kg  ..........................................1150
Bryetkraft 50cm kg ...................................................... 960
Tippelast rett kg  ........................................................... 960
Tippelast svinget kg  ................................................... 770
Egenvekt kg  .................................................................1320
Kjærehastighet km/t  .................................................0-15
Trekkraft kg  .................................................................... 700

Hydraulikksystem 
Arbeidshydraulikk l/min  ..............................................24
Systemtryckk bar  ......................................................... 240
Drivlinje hydraulikk l/min  ............................................63
Drivlinje maks systemtrykk bar  .............................. 350

Syklustider 
Heving bom s  ..................................................................3,7
Senking bom s  ................................................................2,2
Innbøyning skuff e s  ......................................................2,6
Tipping skuff e s  ..............................................................1,6
Rattomdreining v/h  .....................................................3/4

Dekk 
Dekk  ..............................................................23 x 8,5-12 IN
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 Standardmaskin +motvekt 180 kg
Tippelast med pallgaff el ...........Rett .............Svinget Rett ..... Svinget 
A. Transportstilling kg ................ 700 .................700 700 .......... 700
B. Bom horisontal kg ................. 1000 ................730 1000 ........ 950
C. Bom horisontal kg .................. 805 .................510 805 .......... 660
D. Bom horisontal+teleskop .... 690 .................440 720 .......... 570
E. Bom horisontal+teleskop .... 560 .................340 560 .......... 425

Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Elektrisk styrt parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Turtalls- og timetellere, motortemperatur- og drivstoff nivåmålere
Sete med fj æring og armlene
Justerbart ratt
Prodrive

Standardutstyr a6026

Drivkraftfordeler trinn 1
Gir bedre feste på glatt eller ujevnt underlag. Drivkraft er 
garantert på hjulene på samme side.

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt 
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydrau-
likkslanger til samtidig og gjør det umulig og koble feil. 
Trykket slippes automatisk og ingen oljelekkasje oppstår.

Dekk 23 x 8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredde 107 cm.

Teleskopbom
600 mm teleskop gir god løftehøyde og rekkevidde. 
Manøvreres elektrisk fra bommens styrespak.

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander. 
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på bygge-
plasser.

Ekstrautstyr a6026

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bom-
mens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og 
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaff el.

Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

Miljømotor
Dieselmotor med utslippsklasse Tier 4, Stage 3B. 
Miljøvennlig motor med lave utslipp. Motoren er bygd 
for å tilfredsstille utslippskravene for Tier 4 i USA.

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan 
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde 
redskapet parallelt med bakhjulene.

Dekk 23 x 10,5 -12 TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og egner seg til 
mykere underlag som jord, sand og grus. Dekkmønste-
ret er utformet slik at dekket holdes rent ved kjøring på 
bløtt underlag. Maskinbredde 113 cm.

To kjørehastighetsområder
Veksle mellom trekkraft og fart. Lavt gir: 0-9 km/t, trek-
kraft 1100 kg Høyt gir: 0-19 km/t, trekkraft 550 kg.

Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt 
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskin-
bredde 113 cm.

Automotive
Med automotiv kjøreautomatikk velger du retningen 
med lasterens joystick. Kjøreautomatikken er lettkjørt 
og passer godt for lasterarbeid samt for kontinuerlig 
kjøring i arbeid på vei og gate.
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Dekk 23 x 12,5 -12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskinbred-
de 125 cm. 

Dekk 23x8,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra 
på snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskin-
bredde 99 cm.

Dekk 23 x 8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredde 99 cm. 

Ekstra hydraulikkuttak foran 4,5
Elektrisk styrt hydraulikkuttak med dobbel funksjon (4 og 
5). Gjør det mulig å styre flere hydrauliske funksjoner på 
redskaper direkte med styrespakens knapper. 

Hydraulikkuttak bak.
Hydraulikk uttak bak. Enkeltvirkende 2 og fri retur 3. 
Hydraulikk uttaket fungerer parallelt med fremre uttak og 
betjenes elektrisk med trykk knapper.

Hydraulikkoljekjøler
Holder hydraulikkoljens temperatur på riktig nivå ved bruk 
av redskaper som krever høy oljegjennomstrømning under 
lange kjøreøkter.

Hydraulisk redskapslås
Bytt redskap raskt og enkelt uten å forlate førersetet.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R1 og R2) og fri 
retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra sty-
respakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være 
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydrau-
likkoljegjennomstrømning maksimalt 24 l/min.

Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og 
trygg kjøring.

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

Trafikkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på offentlig 
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på of-
fentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør 
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inne-
holder sju LED-armaturer montert foran, bak og på sidene 
på toppen av veltebøylen, samt ett armatur montert på 
framvognen, som gir effektivt lys på redskapet.

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule. Motvekts- og 
trekkroksfeste 7001923 kreves for montering.

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trek-
kroksfeste 7001923 kreves for montering.

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last. 
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trek-
kroksfeste 7001923. Maks 4 stk. (180 kg)..

Motvekts og trekkrokfeste
Feste for montering av trekkrok, samt plass til 4 stk. 45 kg 
motvekter.

Dekk 23 x 10,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskinbredde 
113 cm.

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien. 
Motvektens og redskapets brakett installeres lett 
med en boltet forbindelse på chassiset.

Motvekt 29 kg
Motvektene velges etter behov, og låses på plass med 
en gjennomgående bolt. Motvektene er designet med 
løftepunkter og hakk for å lette manuell håndtering. 
Trekkroke kan festes til motvektbraketten. 
Brakket 7008284. Max 8 (250 kg).

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert.  
 a6026 5-8 st. 
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Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskyt-
ter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbe-
falt innkoblingstid: 30 min.

Generator
Eff ektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk. 
Anbefales for maskiner med trafi kkutstyr og hus med 
varme.

Elektrisk oppvarmet sete
Varme i setet gir høyere komfort ved kjøring i kaldt vær.

Komfortsete
Utstyrt med lav-profi l mekanisk fj æring som eff ektivt 
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170 
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som 
standard.

Komfortsete, elektrisk oppvarmet
Komfortsete med elektrisk oppvarming av sittepute og 
ryggstøtte.

Komforthytte på side 22

Frontrute
Beskytter mot fl ygende gjenstander f.eks. ved arbeid 
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviske-
re og -spylere medfølger.
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26 hp
3010 mm 0-9 km/h

0-19 km/h

Allsidig hydraulikk
Norcar a6226 har samme kompakte format som a6026, men med et høyere ut-
styrsnivå som standard. Med doble hydraulikkpumper for arbeidshydraulikken er 
maskinen godt egnet til arbeid med redskap som krever høy hydraulikkoljegjen-
nomstrømning. Dessuten kan fl ere funksjoner benyttes samtidig uten å påvirke 
hverandre, hvilket gjør arbeidet mer eff ektivt.
Maskinen har høy trekkraft, kjørehastighet og løftekraft i standardutførelse, og er 
en maskin til profesjonelt bruk.

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................................1105
Sylindre  ................................................................................ 3
Drivstoff type  ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3  ...................................................1123
Kjølesystem  ..............................................................Væske

Eff ekt 
SAE, bruttoeff ekt kW/hk  .................................19,4/26,4
Maksimalt bruttodreiemoment Nm  ........................72
ved turtall omdreininger/min  ...............................2200
Maks turtall uten last omdreininger/min  .........3000

Elektrisk system 
Batteri V-Ah  ................................................................ 12-53
Generator A  ......................................................................40
Servicevolumer  ....................................................................
Kjølesystem l  ...................................................................... 6
Motorolje l  ........................................................................... 5
Drivstoff tank l  ..................................................................20
Hydraulikktank l ...............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l  ..................................55

Ytelse 
Løftekraft hydraulisk kg  ..........................................1250
Brytekraft 50cm kg  ..................................................... 960
Tippelast rett kg  .........................................................1150
Tippelast svinget kg  ................................................... 770
Egenvekt kg  .................................................................1320
Kjærehastighet lav km/t  ............................................. 0-9
Kjærehastighet høy km/t  .........................................0-19
Trekkraft lav kg  ...........................................................1100
Trekkraft høy kg  ........................................................... 550

Hydraulikksystem 
Arbeidshydraulikk l/min  ............................. (18+24) 42
Systemtryckk bar  ......................................................... 240
Drivlinje hydraulikk l/min  ............................................63
Drivlinje maks systemtrykk bar  .............................. 350

Syklustider 
Heving bom s  ..................................................................3,7
Senking bom s  ................................................................2,2
Innbøyning skuff e s  ......................................................2,6
Tipping skuff e s  ..............................................................1,6
Rattomdreining v/h  .....................................................3/4

Dekk 
Dekk  ...........................................................23 x 10,5-12 TR
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 Standardmaskin +motvekt 180 kg
Tippelast med pallgaff el ...........Rett .............Svinget Rett ..... Svinget
A. Transportstilling kg ................ 940 .................640 940 .......... 780
B. Bom horisontal kg ................. 1180 ................790 1200 ........ 980
C. Bom horisontal kg .................. 850 .................510 1100 ........ 660
D. Bom horisontal+teleskop .... 710 .................440 800 .......... 570
E. Bom horisontal+teleskop .... 550 .................340 730 .......... 425

Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Elektrisk styrt parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Turtalls- og timetellere, motortemperatur og drivstoff nivåmålere
Sete med fj æring og armlene
Justerbart ratt
Prodrive

Standardutstyr a6226

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt 
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydrau-
likkslanger til samtidig og gjør det umulig og koble feil. 
Trykket slippes automatisk og ingen oljelekkasje oppstår.

Teleskopbom
600 mm teleskop gir god løftehøyde og rekkevidde. 
Manøvreres elektrisk fra bommens styrespak.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R2) og fri retur (R3). 
Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knap-
per. Hydraulikkuttak bak må ikke være innkoblet samtidig 
som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrøm-
ning maksimalt 42 l/min.

Høykapasitetshydraulikk
Doble hydraulikkpumper for arbeidshydraulikk gir valgbar 
gjennomstrømning (18/42 l/min) for hydraulikkuttak. 
Teleskopbom og ekstern hydraulikk fungerer uavhengig 
av bommens bevegelser.

Hydraulikkoljekjøler
Holder hydraulikkoljens temperatur på riktig nivå ved 
bruk av redskaper som krever høy oljegjennomstrømning 
under lange kjøreøkter.

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bom-
mens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og 
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaff el.

Dekk 23 x 10,5-12 TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og egner seg til 
mykere underlag som jord, sand og grus. Dekkmønsteret 
er utformet slik at dekket holdes rent ved kjøring på bløtt 
underlag. Maskinbredde 113cm. 

To kjørehastighetsområder
Veksle mellom trekkraft og fart. Lavt gir: 0-9km/t, trekkraft 
1 100kg Høyt gir: 0-19km/t, trekkraft 550kg

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander. 
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på bygge-
plasser.

Drivkraftfordeler trinn 1
Gir bedre feste på glatt eller ujevnt underlag. Drivkraft er 
garantert på hjulene på samme side.
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Ekstrautstyr a6226

Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

Miljømotor
Dieselmotor med utslippsklasse Tier 4, Stage 3B. 
Miljøvennlig motor med lave utslipp. Motoren er bygd 
for å tilfredsstille utslippskravene for Tier 4 i USA.

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan 
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde 
redskapet parallelt med bakhjulene.

Dekk 23 x 10,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskinbredde 
113 cm. 

Dekk 23 x 8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredde 107 cm. 

Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt 
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskin-
bredde 113 cm.

Dekk 23 x 12,5 -12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra på 
snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskinbred-
de 125 cm. 

Dekk 23x8,5-12 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra 
på snø og is. Dekkets bredde gir lavt marktrykk. Maskin-
bredde 99 cm. 

Dekk 23 x 8,5-12 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. 
Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong 
og hardtråkket grus. Maskinbredde 99 cm.

Ekstra hydraulikkuttak foran
Elektrisk styrt hydraulikkuttak med dobbel funksjon (4 og 
5). Gjør det mulig å styre fl ere hydrauliske funksjoner på 
redskaper direkte med styrespakens knapper. Hydraulikk-
oljegjennomstrømning maksimalt 18l/min.

Hydraulisk redskapslås
Bytt redskap raskt og enkelt uten å forlate førersetet.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med dobbel funksjon (R1 og R2) og 
fri retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra sty-
respakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være 
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydrau-
likkoljegjennomstrømning maksimalt 42l/min.

Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og 
trygg kjøring.

Arbeidslys bak
Eff ektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

Trafi kkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på off entlig 
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på of-
fentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør 
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Arbeidslys LED
Arbeidslys med eff ektive LED-armaturer. Lyspakken inne-
holder sju LED-armaturer montert foran, bak og på sidene 
på toppen av veltebøylen, samt ett armatur montert på 
framvognen, som gir eff ektivt lys på redskapet.

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trek-
kroksfeste 7004525 kreves for montering.

Motvekts og trekkrokfeste
Feste for montering av trekkrok, samt plass til 4 stk. 45 kg 
motvekter.

Automotive
Med automotiv kjøreautomatikk velger du retningen 
med lasterens joystick. Kjøreautomatikken er lettkjørt 
og passer godt for lasterarbeid samt for kontinuerlig 
kjøring i arbeid på vei og gate.
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Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule. Motvekts- og 
trekkroksfeste 7004525 kreves for montering.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbe-
falt innkoblingstid: 30 min.

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last. 
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trek-
kroksfeste 7004525. Maks 4 stk. (180 kg).

Komforthytte på side 22

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskyt-
ter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

Generator
Eff ektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk. 
Anbefales for maskiner med trafi kkutstyr og hus med 
varme.

Elektrisk oppvarmet sete
Varme i setet gir høyere komfort ved kjøring i kaldt vær.

Komfortsete
Utstyrt med lav-profi l mekanisk fj æring som eff ektivt 
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170 
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som 
standard.

Komfortsete, elektrisk oppvarmet
Komfortsete med elektrisk oppvarming av sittepute og 
ryggstøtte.

Frontrute
Beskytter mot fl ygende gjenstander f.eks. ved arbeid 
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviske-
re og -spylere medfølger.

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien. 
Motvektens og redskapets brakett installeres lett 
med en boltet forbindelse på chassiset.

Motvekt 29 kg
Motvektene velges etter behov, og låses på plass med 
en gjennomgående bolt. Motvektene er designet med 
løftepunkter og hakk for å lette manuell håndtering. 
Trekkroke kan festes til motvektbraketten.
Brakket 7008284. Max 8 (250 kg).

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert. 
 a6226 5-8 st. 
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Eco Power

3540 mm
0-9 km/h

0-20 km/h

26 hp

Stillegående og sterk
Den nye a7240 erstatter vår a7236. Den vil leveres med en oppgradert motor som 
oppfyller kravene i trinn V. Den vil være sterk, stillegående og mer miljøvennlig. 
Den nye motoren har også lavere vibrasjonsnivå.
Trekkraften er forbedret til imponerende 1550 kg. Grunnet den nye designen av 
hydraulikksystemet, er armfunksjonen raskere ved lavere turtall, som gir en jevnere 
og mer stillegående arbeidsmodus med lavere drivstoff orbruk.
Norcar a7240 har dobbeltvirkende hydraulikkpumper og kan brukes sammen med 
alle de samme redskapene som a7236.
Norcar a7240 er basert på samme plattform som forløperen a7236, og vil være 
kompatibel med alt ekstrautstyr som fi nnes på a7236. Dette betyr at alt det samme 
ekstrautstyret, som f.eks. komforthytte, klimaanlegg osv., vil være tilgjengelig for 
den nye maskinen.

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................ 1505 stage V
Sylindre  ................................................................................ 4
Drivstoff type  ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3  ...................................................1498
Kjølesystem  ..............................................................Væske

Eff ekt  
SAE, bruttoeff ekt kW/hk  .....................................18,5/26
Maksimalt bruttodreiemoment Nm  ........................93
ved turtall omdreininger/min  ...............................1700
Maks turtall uten last omdreininger/min  .........2300

Elektrisk system  
Batteri V-Ah  ................................................................ 12-53
Generator A  ......................................................................40

Servicevolumer  
Kjølesystem l  ...................................................................... 6
Motorolje l  ........................................................................... 5
Drivstoff tank l  ..................................................................20
Hydraulikktank l ...............................................................45
Hydraulikksystem totalvolum l  ..................................50

Ytelse 
Løftekraft hydraulisk kg  ..........................................2100
Brytekraft 50cm kg  ...................................................1500
Tippelast rett kg  .........................................................1500
Tippelast svinget kg  ................................................... 900
Egenvekt kg  .................................................................1790
Kjærehastighet lav km/t  ............................................. 0-9
Kjærehastighet høy km/t  .........................................0-20
Trekkraft lav kg  ............................................................. 800
Trekkraft høy kg  .........................................................1550

Hydraulikksystem 
Arbeidshydraulikk l/min  ............................. (18+32) 50
Motorvarvtal varv/min  ............................................3000
Systemtryckk bar  ......................................................... 370
Drivlinje hydraulikk l/min  ............................................85
Drivlinje maks systemtrykk bar  .............................. 350

Syklustider 
Heving bom s  ..................................................................4,2
Senking bom s  ................................................................2,6
Innbøyning skuff e s  ......................................................2,9
Tipping skuff e s  ..............................................................2,2
Rattomdreining v/h  .....................................................4/5

Dekk 
Dekk  .............................................................. 320/55-15 TR
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 Standardmaskin +motvekt 270 kg
Tippelast med pallgaff el ...........Rett .............Svinget Rett ..... Svinget
A. Transportstilling kg ............... 1170 ................940 1500 .......1360
B. Bom horisontal kg ................. 1500 ...............1025 1670 .......1450
C. Bom horisontal kg ................. 1010 ................700 1500 .......1050
D. Bom horisontal+teleskop .... 745 .................540 1070 ........ 760
E. Bom horisontal+teleskop .... 675 .................450 930 .......... 630

Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Elektrisk styrt parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Turtalls- og timetellere, motortemperatur- og drivstoff nivåmålere
Sete med fj æring og armlene
Justerbart ratt
Prodrive

Standardutstyr a7240

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt 
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydrau-
likkslanger til samtidig og gjør det umulig og koble feil. 
Trykket slippes automatisk og ingen oljelekkasje oppstår.

Teleskopbom
750 mm teleskop gir god løftehøyde og rekkevidde. 
Manøvreres elektrisk fra bommens styrespak.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R2) og fri retur (R3). 
Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knap-
per. Hydraulikkuttak bak må ikke være innkoblet samtidig 
som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrøm-
ning maksimalt 57 l/min.

Högkapacitetshydraulik
Dubbla hydraulpumpar för arbetshydraulik ger valbart 
fl öde (18/50 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och ex-
tern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.

Hydraulikkoljekjøler
Holder hydraulikkoljens temperatur på riktig nivå ved 
bruk av redskaper som krever høy oljegjennomstrømning 
under lange kjøreøkter.

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bom-
mens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og 
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaff el.

Dekk 320/55-15 TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og egner seg til 
mykere underlag som jord, sand og grus. Dekkmønsteret 
er utformet slik at dekket holdes rent ved kjøring på bløtt 
underlag. Maskinbredde 127cm

To kjørehastighetsområder
Veksle mellom trekkraft og fart. Lavt gir: 0-9km/t, trekkraft 
1 550kg Høyt gir: 0-20km/t, trekkraft 800kg

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander. 
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på bygge-
plasser.

Drivkraftfordeler trinn 1
Gir bedre feste på glatt eller ujevnt underlag. Drivkraft er 
garantert på hjulene på samme side.

Lastvarslingssystem
Lastvarsling gir en god oversikt over lastvekten og varsler 
ved veltefare. Lastvarsleren kan enkelt kalibreres for ulike 
motvektsalternativer.
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Ekstrautstyr a7240

Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan 
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde 
redskapet parallelt med bakhjulene.

Dekk 27x8,5-15 IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung belastning. Egnet 
for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong og hard-
tråkket grus. Maskinbredde 105 cm. 

Dekk 320 55-15 GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt grep som 
er skånsomt mot underlaget. Egner seg for arbeid på 
gressplener, grusganger og gater. Dekket er også bra 
på snø og is. Maskinbredde 127 cm. 

Dekk 400/45-15,5 IN
Twin-dekk med stort dekkmønster. Dekket gir bra grep på 
alle underlag og dekkets bredde og mønster type gjør at 
marktrykket er veldig lavt. Maskinbredde 142 cm.

Dekk 320/60-12 TR
Slitesterkt traktormønstret dekk som tåler tung belast-
ning. Egnet for arbeid på hardt underlag, men har god 
fremkommelighet også på mykt underlag. Maskinbred-
de 127cm.

Ekstra hydraulikkuttak foran
Elektrisk styrt hydraulikkuttak med dobbel funksjon (4 og 
5). Gjør det mulig å styre fl ere hydrauliske funksjoner på 
redskaper direkte med styrespakens knapper. Hydraulikk-
oljegjennomstrømning maksimalt 18 l/min.

Hydraulisk redskapslås
Bytt redskap raskt og enkelt uten å forlate førersetet.

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med dobbel funksjon (R1 og R2) og 
fri retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra sty-
respakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være 
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydrau-
likkoljegjennomstrømning maksimalt 50l/min.

Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og 
trygg kjøring.

Arbeidslys bak
Eff ektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

Trafi kkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på off entlig 
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på of-
fentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør 
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Arbeidslys LED
Arbeidslys med eff ektive LED-armaturer. Lyspakken inne-
holder sju LED-armaturer montert foran, bak og på sidene 
på toppen av veltebøylen, samt ett armatur montert på 
framvognen, som gir eff ektivt lys på redskapet.

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule. Motvekts- og 
trekkroksfeste 7004609 kreves for montering.

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trek-
kroksfeste 7004609 kreves for montering.

Motvekts og trekkrokfeste
Feste for montering av trekkrok, samt plass til 4 stk. 45 kg 
motvekter.

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last. 
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trek-
kroksfeste 7004609. Maks 4 stk. (180 kg).

Automotive
Med automotiv kjøreautomatikk velger du retningen 
med lasterens joystick. Kjøreautomatikken er lettkjørt 
og passer godt for lasterarbeid samt for kontinuerlig 
kjøring i arbeid på vei og gate.

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien. 
Motvektens og redskapets brakett installeres lett 
med en boltet forbindelse på chassiset.
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Katalysator

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskyt-
ter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

Generator
Eff ektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk. 
Anbefales for maskiner med trafi kkutstyr og hus med 
varme.

Elektrisk oppvarmet sete
Varme i setet gir høyere komfort ved kjøring i kaldt vær.

Komfortsete
Utstyrt med lav-profi l mekanisk fj æring som eff ektivt 
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170 
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som 
standard.

Komforthytte på side 22

Komfortsete, elektrisk oppvarmet
Komfortsete med elektrisk oppvarming av sittepute og 
ryggstøtte.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbe-
falt innkoblingstid: 30 min.

Frontrute
Beskytter mot fl ygende gjenstander f.eks. ved arbeid 
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviske-
re og -spylere medfølger.

Motvekt 29 kg
Motvektene velges etter behov, og låses på plass med 
en gjennomgående bolt. Motvektene er designet med 
løftepunkter og hakk for å lette manuell håndtering. 
Trekkroke kan festes til motvektbraketten.
Brakket 7008284. Max 12 (365 kg).

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert. 
 a7240 8-12 st. 
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Norcar a6020 7007984
Norcar a6026  7007486
Norcar a6226 7007448
Norcar a7240 7007484

Komforthytte

Med komforhytta kan du trygt utføre alle arbeidsoppgaver, i alle årstider og i all slags vær. Du får et 
oppvarmet, støyisolert arbeidsmiljø med godt utsyn i alle retninger. Standardhytta er godt utstyrt, og 
i tillegg kan du velge blant mange muligheter for å ytterligere øke din trivsel. Minilasteren er fortsatt 
kompakt og smidig da komforthytta ikke påvirker lasterens bredde eller lengde.

NB! Komforthytta leveres kun fabrikkmontert!

Dør lukket i åpen posisjon

Sidenvindu som kan åpnes
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Generator 60A
Varmeapperat
Stereoanlegg med to høytalere
Vinduspusser
Ledlys, to foran og en bak
Sidevindu som kan åpnes
Dør som kan låses når åpnet
Takvindu som gjør lasterarbeid lettere
Roterende varsellampe

Standardutstyr i komforthytta
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Norcar a7240 7007485

Norcar a6020 7007985
Norcar a6026 7007569
Norcar a6226 7007568
Norcar a7240 7007567

Tilleggsutstyr for komforthytta

Aircondition 
Komforthytta kan utstyres med en eff ektiv aircondition. 
Friskluftsfi lter er inkludert.

Ryggekamera
Sikten bakover kan forbedres ytterligere ved å installere et ryggekamera. 
Det gjør både manøvreringen lettere og frenkler arbeidet med å koble 
til redskap bak på lasteren. Skjermen (5” LCD) er montert i hjørnet av 
frontruta, på linje med speilene. Kameraet gir en bred bildevinkel og er 
utstyrt med IR-lysdioder for optimal sikt i mørket.

Tekniske data for lastere med komforthytta

 Vikt, kg 
Norcar a6020 1460
Norcar a6026 1530 
Norcar a6226 1530 
Norcar a7240 1980 
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Norcar a7240Norcar a6020
Norcar a6026 
Norcar a6226
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Kjøresystem

Og kjøre en Norcar laster med EasyDrive 
kjøresystem er som navnet sier, ”Easy”.

EasyDrive kjøresystem passer bra der det 
er mange brukere, f.eks utleie, stall og pri-
vate bruere. En bil raskt vant til og håndtere 
lasteren på en sikker og eff ektiv måte med 
EasyDrive kjøresystem.

755 xc 7008136
a6020 7008160
a6026 7008161
a6226 7008162
a7240 7008163

Norcars ProDrive kjøresystem er et umer-
ket valg dor den som vil ha maksimal kon-
troll på lasterens egenskaper. Med ProDri-
ve kjøresystem har man full kontroll over 
lasterens drivkraft og hastighet.
En stor fordelmed ProDrive kjøresystem er 
muligheten for og kunne brukegasspeda-
len for raskt og kunne regulere motorens 
turtall for raskere løft eller mere kraft eller 
en rolig og stille kjøringnår eff ekt ikke er 
nødvendig. ProDrive kjøresystem passer 
godt for arbeidsom krever høy presisjon, 
som f.eks grønt vedlikehold, stenlegging 
og rivningsarbeid.

755 xc Standard
a6020 Standard
a6026 Standard
a6226 Standard
a7240 Standard

Norcars Atomotive kjøresystem er et godt 
valg den som vil ha maskimalt ut av laste-
ren. Med dette systemet har man full kon-
troll på motorens turtall og hastighet fram 
og bakover.

Kjøresystemet er lettkjørt og passer utmer-
ket for lasting eller for mere kontinuerlig 
kjøring i arbeid på vei. Systemet kan nes-
ten sammenliknes med kjøring av bil med 
automatgirkasse.

a6020 7007331
a6026 7007410
a6226 7007411
a7240 7007180
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370500370502

8000292 556128

8000223

8000560 7008259-5

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule.
Motvekts- og trekkroksfeste 8000292 kreves for 
montering.

Trekkroke kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med 
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trek-
kroksfeste 8000292 kreves for montering.

Dekk IN
Slitesterkt universaldekk som tåler tung 
belastning. Egnet for arbeid på hardt un-
derlag som asfalt, betong og hardtråkket 
grus.

Dekk TR
Traktormønstret dekk. Gir godt grep og eg-
ner seg til mykere underlag som jord, sand 
og grus. Dekkmønsteret er utformet slik 
at dekket holdes rent ved kjøring på bløtt 
underlag.

Motvekts og trekkrokfeste
Feste for montering av trekkrok, samt plass til 4 stk. 45 kg 
motvekter. Festeskruer medfølger.

Reparasjonslakk
Spraylakk 400 ml
Rød RAL 3001 art. 50344
Grå RAL 7021 art. 50338

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last. 
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trek-
kroksfeste 8000292. Maks 4 stk. (180 kg).

Pedalforhøyelse
Forbedrer kjøreretningspedalens ergonomi. Grepvenn-
lig profi l gir bra sklibeskyttelse.
Passer til a-serien.

Dimensjon H-hjul V-hjul Modell
23x8,5-12 TR 6001559 6001561 a60 serien*
23x10,5-12 TR 6001562 6001563 a60 serien*, 760, 755
320/55-15 TR 6002088 6002089 a70 serien**

Dimensjon H-hjul V-hjul Modell
23x8,5-12GR 719036  755, 760
23x10,5-12 GR 6001640  a60 serien*, 760, 755
23x10,5-12 GR 6001564  a60 serien*
23x12,5-12 GR 6001566  a60 serien*, 760
26,5x14-12 GR 719048  765
320/55-15 GR 6002090  a70 serien**

Pensellakk 12 ml
Rød RAL 3001 art. 6002232
Grå RAL 7021 art. 6002233

Filterpakke
Komplett pakke med originalfi lter for 
intervallservice.

8000049  740D Lombardini
8000050  740D Kubota
8000051  744D
8000052  755D -> 12/2011
8000215  755D 01/2012 ->
8000054  760D / 765D / a60 / a62
8000438  a6020 -> 02/2016
8000472  a6020 03/2016 -> 
8000325  a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7236 / a7545 / a7545 4T

Dimensjon H-hjul V-hjul Modell
5,70-12 IN 719002  744, 755
23x8,5-12 IN 6000511 6000510 744, 755, 760
23x8,5-12 IN 6001637 6001638 a60 serien*, 760
23x8,5-12 IN 6000373 6000509 a60 serien*
27x10,5-15 IN 6000512 6000513 765
320/60-12 IN  6002086 6002087 a70 serien**, 765
27x8,5-15 IN 6002533 6002522 a70 serien**
400/45-15,5 IN 6002619 6002616 a70 serien**

Dekk GR
Tettmønstret dekk. Mykt dekk med godt 
grep som er skånsomt mot underlaget. Eg-
ner seg for arbeid på mykt underlag som 
gressplener, grusganger og gater. Dekket 
er også bra på snø og is.

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545

Tilbehør

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien. 
Motvektens og redskapets brakett installeres lett 
med en boltet forbindelse på chassiset.

Motvekt 29 kg
Motvektene velges etter behov, og låses på plass med 
en gjennomgående bolt. Motvektene er designet med 
løftepunkter og hakk for å lette manuell håndtering. 
Trekkroke kan festes til motvektbraketten.
Max 12 (365 kg).
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Norcar Ab Oy
Fabriksgatan 7, 
FI-66900 Nykarleby, 
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 144
info@norcar.com

Vi forbeholder oss retten til endringer.

80
00

38
2C

 N
O

 0
22

0


