MINILASTER NORSKA

Minilaster
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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 deler 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. Beskyttelsestak i gjennomskinnelig plast som beskytter mot regn og sol, er standardutstyr. Veltebøylen 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 slitasje, 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 terreng, og blir dermed svært lettmanøvrert. Ettersom fram- og bakvognen pendler uavhengig av hverandre, oppnås en optimal drift, og føreren merker lett underlagets påvirkning 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 rengjøring.

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 turtallet 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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Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell .............................................................................. 722
Sylindre ................................................................................ 3
Drivstofftype ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3 ..................................................... 719
Kjølesystem ..............................................................Væske
Eﬀekt
SAE, bruttoeffekt 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
Drivstofftank l ..................................................................15
Hydraulikktank l ...............................................................40
Hydraulikksystem totalvolum l ..................................45

Den lille kjempen
Norcars minste laster, 755xc, er en smidig og allsidig maskin for privatbrukeren,
men tåler også tøffe jobber i profesjonell bruk. Med liten svingradius og kompakt
konstruksjon er den svært effektiv på trange steder.
755xc har høy trekkraft i forhold til egenvekt. Drivlinjen er hydrostatisk og styres av
kjøreretningspedal.

198

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 skuffe s ......................................................1,7
Tipping skuffe s ..............................................................2,1
Rattomdreining v/h ..............................................3,5/4,7
Dekk
Dekk .................................................................23x8,5-12IN
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Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Timeteller, drivstoﬄampe og motortemperaturmåler
Sete med fjæring, armlene på høyre side
Justerbart ratt
ProDrive

B

755xc

Standardutstyr 755xc

C

A

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

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

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 byggeplasser.

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.

Ekstrautstyr 755xc
Trafikkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på offentlig
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på offentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

Arbeidslys LED
2 store LED foran + 2 små LED bakover

7007533

7001852

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 110 cm.
7001857

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

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 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.

7001856

7001855

Armlene på venstre side
Gir mer komfortabel og avslappende kjøring. Anbefales f.eks. for maskiner som kjøres i lengre perioder i
trafikk og grøntarealer.

7001854

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

7001851
Trekkroke kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med
tapp for henger med trekkøye.

7001846
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.
7001851

7001848
Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule.

7001845
Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbefalt innkoblingstid: 30 min.

7001842
Bakspeil
Bakspeil på begge sider av lasteren gir komfortabel og
trygg kjøring.

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

7007534

7007535

5

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell .............................................................................. 722
Sylindre ................................................................................ 3
Drivstofftype ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3 ..................................................... 719
Kjølesystem ..............................................................Væske
Eﬀekt
SAE, bruttoeffekt 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
Drivstofftank l ..................................................................20
Hydraulikktank l ..............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l ..................................55

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 fjærende 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

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 skuffe s ......................................................2,2
Tipping skuffe s ..............................................................1,5
Rattomdreining v/h .....................................................3/4
Dekk
Dekk ............................................................ 23 x 8,5-12 GR

3010 mm
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20 hp

0-12,5 km/h

B

D

D

E
Standardmaskin +motvekt 180 kg
Rett ..... Svinget
700 .......... 700
1000 ........ 950
805 .......... 660
720 .......... 570
560 .......... 425

a6020

Tippelast med pallgaffel ........... Rett .............Svinget
A. Transportstilling kg ................ 700 .................700
B. Bom horisontal kg ................. 1000 ................730
C. Bom horisontal kg .................. 805 .................510
D. Bom horisontal+teleskop .... 690 .................440
E. Bom horisontal+teleskop .... 560 .................340

Standardutstyr a6020

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

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydraulikkslanger 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.

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 byggeplasser.

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

Ekstrautstyr a6020
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.
7006749

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bommens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaffel.
7006740
Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde
redskapet parallelt med bakhjulene.
7006741

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 113 cm.
7006711

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

7006724

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.
7007331
Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskinbredde 113 cm.
7006712
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.
7006710
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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. Maskinbredde 125 cm.
7006713
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.
7006714

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.

7006756

7006727

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

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R1) og fri retur
(R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrømning maksimalt 28,8 l/min.
7006763

7006731

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.

7006739

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inneholder 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.

7006730
Trafikkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på offentlig
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på offentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør
din forhandler om råd om besiktelse i din region.

7006718

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

7006747

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

7006719

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

7006715

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

7006723

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

7006743

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

7006737

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

7006722

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

7006736
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).
7008285
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7008284
Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert.
a6020 5-8 st.

7004586

7006734

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskytter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

7006720

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

7006757

Frontrute
Beskytter mot flygende gjenstander f.eks. ved arbeid
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviskere og -spylere medfølger.
7006750
Generator
Effektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk.
Anbefales for maskiner med trafikkutstyr og hus med
varme.
7006729

a6020

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbefalt innkoblingstid: 30 min.

Komfortsete
Utstyrt med lav-profil mekanisk fjæring som effektivt
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som
standard.
7006758

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

7006759

Komforthyttealternativ på side 22
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Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................................1105
Sylindre ................................................................................ 3
Drivstofftype ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3 ...................................................1123
Kjølesystem ..............................................................Væske
Eﬀekt
SAE, bruttoeffekt 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
Drivstofftank l ..................................................................20
Hydraulikktank l ..............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l ..................................55

Smidig og eﬀektiv
Norcar a6026 er i sin grunnkonstruksjon en smidig arbeidsmaskin. Den stabile teleskopbommen gjør at arbeid med høye løft blir smidig og sikkert. Løftehøyden
med pallgaffel 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 fjæring gir avslappende kjøring. Kjøresystemet med gasspedal og kjøreretningspedal gjør at lasteren kjøres med utrolig presisjon også med krevende redskap og terreng. Norcar a6026 er et effektivt arbeidsredskap for arbeid som varierer mellom løftearbeid, snørydding og jordforflytning.

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 skuffe s ......................................................2,6
Tipping skuffe s ..............................................................1,6
Rattomdreining v/h .....................................................3/4
Dekk
Dekk ..............................................................23 x 8,5-12 IN

3010 mm
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26 hp

0-11 km/h

B

D

D

E
Standardmaskin +motvekt 180 kg

Tippelast med pallgaffel ........... Rett .............Svinget
A. Transportstilling kg ................ 700 .................700
B. Bom horisontal kg ................. 1000 ................730
C. Bom horisontal kg .................. 805 .................510
D. Bom horisontal+teleskop .... 690 .................440
E. Bom horisontal+teleskop .... 560 .................340

Rett ..... Svinget
700 .......... 700
1000 ........ 950
805 .......... 660
720 .......... 570
560 .......... 425

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

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydraulikkslanger 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.

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.

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

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

Ekstrautstyr a6026
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.
7006749
Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bommens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaffel.
7001741

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

7001739

Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskinbredde 113 cm.
7001767

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

7001831
Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde
redskapet parallelt med bakhjulene.
7002337

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.
7007410
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 113 cm.
7001768
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a6026

Standardutstyr a6026

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.
7001769

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. Maskinbredde 125 cm.
7001746

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. Maskinbredde 99 cm.
7007036

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.

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

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med enkel funksjon (R1 og R2) og fri
retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrømning maksimalt 24 l/min.7007038

7001742
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.

7001744

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

7005416

7001743

Hydraulikkoljekjøler
Holder hydraulikkoljens temperatur på riktig nivå ved bruk
av redskaper som krever høy oljegjennomstrømning under
lange kjøreøkter.
7001835

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

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inneholder 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.
7006036

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

7002604

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

7001825

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

7001749

7001836

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

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

7001923

7001837

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

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

7001911

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).
7008285
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7008284

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert.
a6026 5-8 st.

7004586

7002318

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

7001750

Generator
Effektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk.
Anbefales for maskiner med trafikkutstyr og hus med
varme.

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

7003279

7001747

Komfortsete
Utstyrt med lav-profil mekanisk fjæring som effektivt
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som
standard.
7006834

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskytter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

7001751

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

7006835

a6026

Frontrute
Beskytter mot flygende gjenstander f.eks. ved arbeid
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviskere og -spylere medfølger.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbefalt innkoblingstid: 30 min.

7001748

Komforthytte på side 22

13

Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................................1105
Sylindre ................................................................................ 3
Drivstofftype ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3 ...................................................1123
Kjølesystem ..............................................................Væske
Eﬀekt
SAE, bruttoeffekt 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
Drivstofftank l ..................................................................20
Hydraulikktank l ...............................................................50
Hydraulikksystem totalvolum l ..................................55

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

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 skuffe s ......................................................2,6
Tipping skuffe s ..............................................................1,6
Rattomdreining v/h .....................................................3/4
Dekk
Dekk ...........................................................23 x 10,5-12 TR

3010 mm
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26 hp

0-9 km/h
0-19 km/h

B

D

D

E
Standardmaskin +motvekt 180 kg

Tippelast med pallgaffel ........... Rett .............Svinget
A. Transportstilling kg ................ 940 .................640
B. Bom horisontal kg ................. 1180 ................790
C. Bom horisontal kg .................. 850 .................510
D. Bom horisontal+teleskop .... 710 .................440
E. Bom horisontal+teleskop .... 550 .................340

Rett ..... Svinget
940 .......... 780
1200 ........ 980
1100 ........ 660
800 .......... 570
730 .......... 425

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

Multifaster Hurtigkobling
Multikoblingen gjør bytte av hydrauliske redskaper enkelt
og raskt. Med en enkelt håndbevegelse kobles alle hydraulikkslanger 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.

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bommens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaffel.

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

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

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

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

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.

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

Beskyttelsestak FOPS
Ståltak som beskytter føreren mot fallende gjenstander.
Anbefales til utleiemaskiner og er ofte et krav på byggeplasser.
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a6226

Standardutstyr a6226

Ekstrautstyr a6226
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.
7004952

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde
redskapet parallelt med bakhjulene.
7004532

7004522
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.
7007411

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.
7004513

Dekk 23 x 10 -12 IN
Kompakt punkteringssikkert dekk uten luft. Slitesterkt
og tåler høy belastning. Øker maskinvekten. Maskinbredde 113 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. Maskinbredde 99 cm.
7007037

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. Maskinbredde 125 cm.
7004512

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.

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.

7004514

7004510

7004511

Ekstra hydraulikkuttak foran
Elektrisk styrt hydraulikkuttak med dobbel funksjon (4 og
5). Gjør det mulig å styre flere hydrauliske funksjoner på
redskaper direkte med styrespakens knapper. Hydraulikkoljegjennomstrømning maksimalt 18l/min.
7004509

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med dobbel funksjon (R1 og R2) og
fri retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrømning maksimalt 42l/min.
7007039

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inneholder 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.
7006037

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

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

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

7004533

7005417

7004520

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

7004518

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

7004525
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Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

7004517

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trekkroksfeste 7004525 kreves for montering.
7004524

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule. Motvekts- og
trekkroksfeste 7004525 kreves for montering.

7004523

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien.
Motvektens og redskapets brakett installeres lett
med en boltet forbindelse på chassiset.
7008284

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

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last.
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trekkroksfeste 7004525. Maks 4 stk. (180 kg).
7004526

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).
7008285

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbefalt innkoblingstid: 30 min.

Frontrute
Beskytter mot flygende gjenstander f.eks. ved arbeid
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviskere og -spylere medfølger.
7004527

Komfortsete
Utstyrt med lav-profil mekanisk fjæring som effektivt
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som
standard.
7006832

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskytter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

7004519

7004516

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

a6226

7004586

7004515

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

7004515

Generator
Effektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk.
Anbefales for maskiner med trafikkutstyr og hus med
varme.
7004535

Komforthytte på side 22
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Eco Power
Motor
Motorfabrikat .........................................................Kubota
Modell ............................................................ 1505 stage V
Sylindre ................................................................................ 4
Drivstofftype ............................................................ Diesel
Sylindervolum cm3 ...................................................1498
Kjølesystem ..............................................................Væske
Eﬀekt
SAE, bruttoeffekt 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
Drivstofftank l ..................................................................20
Hydraulikktank l ...............................................................45
Hydraulikksystem totalvolum l ..................................50

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 drivstofforbruk.
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 finnes på a7236. Dette betyr at alt det samme
ekstrautstyret, som f.eks. komforthytte, klimaanlegg osv., vil være tilgjengelig for
den nye maskinen.
354
75

331
328

289

283
266
263

37°

219

228
12

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 skuffe s ......................................................2,9
Tipping skuffe s ..............................................................2,2
Rattomdreining v/h .....................................................4/5
Dekk
Dekk .............................................................. 320/55-15 TR

°
40

42°

122

36

6
0
55
117

39

89

34
0

155
288

77

357

206

130

49°

41

R2
0

4

R27

0
R1

482
547

3540 mm
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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

26 hp

0-9 km/h
0-20 km/h

B

D

D

E
Standardmaskin +motvekt 270 kg

Tippelast med pallgaffel ........... Rett .............Svinget
A. Transportstilling kg ............... 1170 ................940
B. Bom horisontal kg ................. 1500 ...............1025
C. Bom horisontal kg ................. 1010 ................700
D. Bom horisontal+teleskop .... 745 .................540
E. Bom horisontal+teleskop .... 675 .................450

Rett ..... Svinget
1500 .......1360
1670 .......1450
1500 .......1050
1070 ........ 760
930 .......... 630

Standardutstyr a7240
Veltebøyle ROPS/FOPS, sikkerhetsbelte
Arbeidslys foran
Elektrisk styrt parkeringsbrems/sikkerhetsbrems
Flytestilling for løftebom
Håndgass og gasspedal
Turtalls- og timetellere, motortemperatur- og drivstoffnivåmålere
Sete med fjæring og armlene
Justerbart ratt
Prodrive

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

Parallellføring
Holder redskapet i innstilt posisjon uavhengig av bommens løfte- og senkebevegelser. Øker sikkerheten og
presisjonen ved løfting, særlig med pallgaffel.

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

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

Högkapacitetshydraulik
Dubbla hydraulpumpar för arbetshydraulik ger valbart
flöde (18/50 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och extern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.

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

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

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

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

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

a7240

Teleskopbom
750 mm teleskop gir god løftehøyde og rekkevidde.
Manøvreres elektrisk fra bommens styrespak.
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Ekstrautstyr a7240
Drivkraftfordeler trinn 2
Gir kontinuerlig trekkraft på alle hjul uansett underlag.

7004567
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.

Pendellås
Låser lasterens pendelbevegelse i midtleddet. Kan
benyttes ved f.eks. utjevningsarbeid dersom man vil holde
redskapet parallelt med bakhjulene.
7004619

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

7007180

7006083

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.
7004565

Dekk 320/60-12 TR
Slitesterkt traktormønstret dekk som tåler tung belastning. Egnet for arbeid på hardt underlag, men har god
fremkommelighet også på mykt underlag. Maskinbredde 127cm.
7004563

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.

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

7006348

Hydraulikkuttak bak
Hydraulikkuttak med dobbel funksjon (R1 og R2) og
fri retur (R3). Styrer hydrauliske redskap direkte fra styrespakens knapper. Hydraulikkuttak bak må ikke være
innkoblet samtidig som hydraulikkuttak foran. Hydraulikkoljegjennomstrømning maksimalt 50l/min. 7004573

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

Arbeidslys LED
Arbeidslys med effektive LED-armaturer. Lyspakken inneholder 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.
7006038

Trafikkutstyr
Belysning og utstyr som kreves for kjøring på offentlig
vei. Besiktelse og registrering kreves for kjøring på offentlig vei, og kravene kan variere fra land til land. Spør
din forhandler om råd om besiktelse i din region.
7004578

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

Arbeidslys bak
Effektivt arbeidslys montert bak på veltebøylen.

7004582

Roterende varsellys
Varsler omgivelsene om arbeidende kjøretøy.

7004569

7004584

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

7004576

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

7004611

Motvekt 45 kg
Øker maskinens stabilitet ved håndtering av tung last.
Monteres enkelt uten verktøy på motvekts- og trekkroksfeste 7004609. Maks 4 stk. (180 kg).
7004615
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7004571

7004609

Trekkrok kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trekkroksfeste 7004609 kreves for montering.
7004613

Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien.
Motvektens og redskapets brakett installeres lett
med en boltet forbindelse på chassiset.
7008284

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).
7008285

Motviktssystem
7008284 og 7008285 kombinert.
a7240 8-12 st.

Motorvarmer
Gir lettere start og minsker slitasje ved kaldstart. Anbefalt innkoblingstid: 30 min.

Frontrute
Beskytter mot flygende gjenstander f.eks. ved arbeid
med slåmaskin, pigghammer eller snøfres. Vindusviskere og -spylere medfølger.

7004586

7004574

7004621

Katalysator

7006396

Komfortsete
Utstyrt med lav-profil mekanisk fjæring som effektivt
reduserer vibrasjoner. Vekt justeringsområde 50 - 170
kg. Ryggstøtte forhøyning og justerbare armlener som
standard.
7006830

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

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

Bunnplate
Stålplate montert under motor og frontramme beskytter maskinen ved arbeid i vanskelig terreng.

7006831

7004605

a7240

Generator
Effektiv generator for maskiner med høyt strømforbruk.
Anbefales for maskiner med trafikkutstyr og hus med
varme.

7004586

7004607

Komforthytte på side 22
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Sidenvindu som kan åpnes

Dør lukket i åpen posisjon

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!
Norcar a6020
Norcar a6026
Norcar a6226
Norcar a7240
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7007984
7007486
7007448
7007484

Standardutstyr i komforthytta
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
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Tilleggsutstyr for komforthytta
Aircondition
Komforthytta kan utstyres med en effektiv aircondition.
Friskluftsfilter er inkludert.

Norcar a7240

7007485

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.

Norcar a6020
Norcar a6026
Norcar a6226
Norcar a7240

7007985
7007569
7007568
7007567

Tekniske data for lastere med komforthytta
Norcar a6020
Norcar a6026
Norcar a6226
Norcar a7240
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Vikt, kg
1460
1530
1530
1980











Norcar a7240






Norcar a6020
Norcar a6026
Norcar a6226
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Kjøresystem

RPM

rev

755 xc
a6020
a6026
a6226
a7240

fwd

DIRECTION

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

SPEED

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

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

RPM

rev

EasyDrive kjøresystem passer bra der det
er mange brukere, f.eks utleie, stall og private bruere. En bil raskt vant til og håndtere
lasteren på en sikker og effektiv måte med
EasyDrive kjøresystem.
755 xc
a6020
a6026
a6226
a7240

7008136
7008160
7008161
7008162
7008163

fwd

DIRECTION

SPEED

Norcars Atomotive kjøresystem er et godt
valg den som vil ha maskimalt ut av lasteren. Med dette systemet har man full kontroll på motorens turtall og hastighet fram
og bakover.
rev

fwd

DIRECTION

Kjøresystemet er lettkjørt og passer utmerket for lasting eller for mere kontinuerlig
kjøring i arbeid på vei. Systemet kan nesten sammenliknes med kjøring av bil med
automatgirkasse.
a6020
a6026
a6226
a7240

SPEED
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RPM

7007331
7007410
7007411
7007180

Tilbehør
Dekk 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.

Dimensjon
23x8,5-12GR
23x10,5-12 GR
23x10,5-12 GR
23x12,5-12 GR
26,5x14-12 GR
320/55-15 GR

H-hjul
719036
6001640
6001564
6001566
719048
6002090

V-hjul

Modell
755, 760
a60 serien*, 760, 755
a60 serien*
a60 serien*, 760
765
a70 serien**

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

Dekk 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.

Dekk IN

Slitesterkt universaldekk som tåler tung
belastning. Egnet for arbeid på hardt underlag som asfalt, betong og hardtråkket
grus.

Dimensjon
23x8,5-12 TR
23x10,5-12 TR
320/55-15 TR

H-hjul
6001559
6001562
6002088

V-hjul
6001561
6001563
6002089

Modell
a60 serien*
a60 serien*, 760, 755
a70 serien**

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

Dimensjon
5,70-12 IN
23x8,5-12 IN
23x8,5-12 IN
23x8,5-12 IN
27x10,5-15 IN
320/60-12 IN
27x8,5-15 IN
400/45-15,5 IN

H-hjul
719002
6000511
6001637
6000373
6000512
6002086
6002533
6002619

V-hjul
6000510
6001638
6000509
6000513
6002087
6002522
6002616

Modell
744, 755
744, 755, 760
a60 serien*, 760
a60 serien*
765
a70 serien**, 765
a70 serien**
a70 serien**

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

Filterpakke

Komplett pakke med originalfilter for
intervallservice.

8000049
8000050
8000051
8000052
8000215
8000054
8000438
8000472
8000325

740D Lombardini
740D Kubota
744D
755D -> 12/2011
755D 01/2012 ->
760D / 765D / a60 / a62
a6020 -> 02/2016
a6020 03/2016 ->
a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7236 / a7545 / a7545 4T

Pedalforhøyelse
Forbedrer kjøreretningspedalens ergonomi. Grepvennlig profil gir bra sklibeskyttelse.
Passer til a-serien.

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

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

8000223

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

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

8000292

Trekkroke kombi
Trekkrok med 50 mm standardkule kombinert med
tapp for henger med trekkøye. Motvekts- og trekkroksfeste 8000292 kreves for montering.
370502
Motvekt brakket
Praktisk og kompakt motvekt for lastere i a-serien.
Motvektens og redskapets brakett installeres lett
med en boltet forbindelse på chassiset.
8000560

556128

Trekkrok
Trekkrok med 50 mm standardkule.
Motvekts- og trekkroksfeste 8000292 kreves for
montering.
370500

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).
7008259-5

27

Norcar Ab Oy
Fabriksgatan 7,
FI-66900 Nykarleby,
FINLAND
Tel. +358 (0)6 7812 144
info@norcar.com

8000382C NO 0220

www.norcar.com
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