
MÁY ĐẦM ĐẤT MỘT TRỐNG |  JCB 116D
Trọng lượng vận hành: 11350kg    Công suất động cơ: 85kW (114hp)    Chiều rộng trống: 2100mm



JCB 116D ĐƯỢC THIẾT KẾ 
ĐỂ MANG LẠI CHO BẠN 
NĂNG SUẤT TỐI ƯU. 
ĐƯỢC TRANG BỊ ĐỘNG 
CƠ DIESELMAX TÂN TIẾN, 
MÁY GIÚP GIẢM TIÊU THỤ 
NHIÊN LIỆU VÀ CHI PHÍ 
TRONG SUỐT VÒNG ĐỜI.
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 TỐI ĐA HÓA NĂNG SUẤT.

Thiết kế giúp mang lại hiệu quả.
1  Hiệu suất nén tối đa đạt được thông qua 
kết hợp hệ số trọng lượng trước cao và hệ 
thống rung phản hồi chịu lực nặng.

2  Tải trọng Tuyến tính Tĩnh trên 30kg/cm kết 
hợp với lực ly tâm động đẳng cấp hàng đầu 
256kN và biên độ lớn 1,8mm để tạo nên hiệu 
suất nén vượt trội.

3  Động cơ JCB 444  có lực xoắn cao, hiệu suất 
cao chỉ cần 2000 vòng/phút để vận hành JCB  
II6D với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, 
và tạo ra độ ồn rất thấp, chỉ ở mức 104 dB.

4  Với bộ vỏ Gối Đệm (PD) tùy chọn để tăng sự 
linh hoạt, JCB 116D  có thể dùng làm máy đầm 
Trống Êm cho các vật liệu dạng hạt và không 
dính hoặc làm máy đầm có Gối Đệm cho các 
loại đất sét và dính.
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Chất lượng đỉnh cao.
1  Tất cả các máy đầm đất của chúng tôi đều 
trải qua thử nghiệm nóng khắc nghiệt trong 2 
giờ để đảm bảo các máy này đều sẵn sàng 
hoạt động trơn tru ngay từ ngày đầu tiên.

2  Các quy trình sản xuất và lắp ráp tiên tiến 
được áp dụng để đảm bảo các bộ phận có 
chất lượng cao nhất và độ chính xác phù hợp.

3  Khớp trung tâm bền chắc không cần bảo trì 
là trụ cột chính đáng tin cậy của máy đầm rung 
của JCB , đồng thời giúp giảm chi phí bảo 
dưỡng và tăng độ bền cho máy.

4  Để chứng minh độ bền của động cơ JCB 
DIESELMAX, chúng tôi đã tiến hành 110.000 giờ 
thử nghiệm với hơn 70 loại máy khác nhau 
trong các hoạt động ứng dụng và môi trường 
khắc nghiệt nhất.

5  Giá giảm xóc cho tải trọng đặt trước của 
JCB  đảm bảo kiểm soát chính xác tải trọng đặt 
trước trong giá cách âm của trống để máy có 
tuổi thọ lâu hơn cũng như hiệu suất cách âm 
nhất quán.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐẦM ĐẤT RẤT KHẮC 
NGHIỆT, ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ VÀ 
TẠO RA JCB 116D MẠNH MẼ NHẤT CÓ THỂ. NĂNG SUẤT VÀ 
THỜI GIAN VẬN HÀNH ĐƯỢC TỐI ĐA HÓA HỢP LÝ.

CHẤT LƯỢNG, ĐÁNG TIN CẬY VÀ BỀN BỈ.
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MÁY ĐẦM ĐẤT MỘT TRỐNG JCB II6D  

6  Dầm và khung chịu lực  
nặng đã được thiết kế theo kỹ  
thuật phân tích phần tử hữu hạn 
(FEA) tiên tiến để mang lại độ bền 
cấu trúc, đã được chứng minh qua 
rất nhiều thử nghiệm thực địa và  
thử nghiệm gia tốc xác định tuổi thọ.
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VƯỢT TRỘI VỀ MẶT TIỆN LỢI.

ĐỂ TỐI ƯU HÓA JCB 116D, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ 
NGƯỜI VẬN HÀNH CÓ THỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
HIỆU QUẢ VÀ THOẢI MÁI SUỐT CẢ NGÀY. DO VẬY, CẢ 
HAI LOẠI MÁY NÀY ĐỀU ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ MANG LẠI 
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TUYỆT VỜI.
Dễ sử dụng.
1  Người vận hành có thể sử dụng JCB 116D  
nhanh chóng nhờ các nút điều khiển trực 
quan, dễ sử dụng, tất cả đều được bố trí hợp lý 
và sử dụng khả năng nhận dạng theo tiêu 
chuẩn ngành.

2  Bánh lái và bảng điều khiển được định vị và 
thiết kế tiện dụng giúp việc vận hành trở nên 
thoải mái.

3  Đồng hồ đo lực nén được tích hợp tùy 
chọn, được đặt ở vị trí tiện dụng để tăng hiệu 
quả, sự thoải mái và dễ sử dụng.

4  Vận hành cả ngày không mệt mỏi đáp ứng 
tiêu chuẩn: những máy này được thiết kế để 
tạo ra tiếng ồn ở mức rất thấp. Hơn nữa, bằng 
việc phân cách vị trí của người vận hành bằng 
4 giá đỡ bằng cao su chịu lực nặng, chúng tôi 
cũng đảm bảo mức rung thấp vượt trội.

5  Hệ thống cách âm của Trống đã được phát 
triển đặc biệt và thử nghiệm để giúp truyền lực 
phản hồi và năng lượng tối đa vào đất, đồng 
thời cách âm với khung máy và người vận 
hành.
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Bảo trì định kỳ.
1  JCB 116D  được thiết kế theo cách dễ bảo 
dưỡng. Có thể thực hiện tất cả các hoạt động 
kiểm tra hàng ngày trên một bên máy ở độ cao 
mặt đất. 

Khả năng tiếp cận 100% tất cả bộ lọc động cơ 
và bộ lọc thủy lực, bộ lọc nhiên liệu và hệ 
thống phun nhiên liệu từ mặt đất. 

2  Nắp đậy phía sau mở rộng cho phép tiếp 
cận nhanh chóng khoang động cơ. Nắp đậy và 
các thành phần vừa khít trong biên dạng của 
khung gầm sau và được khung gầm sau bảo vệ.

3  Nguồn cung ứng phụ tùng được đảm bảo: 
Tổ chức quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần 
Toàn cầu vững mạnh của JCB  Đảm bảo cung 
cấp nhanh chóng các phụ tùng bất kể máy ở 
đâu.

An toàn và đảm bảo.
4  Tiêu chuẩn LiveLink đảm bảo sự an toàn và 
điều kiện vận hành của JCB 116D  luôn được 
xác định.

5  Các điểm nạp nhiên liệu diesel có thể khóa 
được nằm bên dưới nắp động cơ không nhìn 
thấy được để tránh bị phá hoại hoặc ăn trộm 
nhiên liệu. Tầm nhìn tốt nhất cả từ phía trước 
và phía sau máy.

Bơm kéo để nhả phanh bằng tay.

Bảng điều khiển chống nước (IP 67/69).

CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CHỈ CUNG CẤP 
NĂNG SUẤT TỐI ƯU VỚI ĐIỀU KIỆN MÁY LÀM VIỆC 
HIỆU QUẢ TẠI ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC. ĐÓ LÀ LÝ DO 
CHÚNG TÔI ĐÃ THIẾT KẾ RA MÁY JCB 116D ĐỂ MANG 
ĐẾN THỜI GIAN VẬN HÀNH TỐI ƯU VỚI YÊU CẦU BẢO 
DƯỠNG ĐƠN GIẢN, TỐI THIỂU.

BẢO DƯỠNG, AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO.
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Bộ làm mát dễ dàng tiếp cận và vệ sinh, 
giúp tối ưu hóa việc làm mát động cơ. 
Bình nhiên liệu nằm dưới các tấm panen 
đơn giản, giúp dễ dàng tiếp cận, cho phép 
đổ đầy nhiên liệu và vệ sinh bình ở độ 
cao mặt đất.
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GIÁ TRỊ GIA TĂNG.LIVELINK, LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN.

1  Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cung 
cấp sự tiếp cận nhanh với chuyên gia nhà 
máy, dù ngày hay đêm, trong khi đó các 
nhóm Tài chính và Bảo hiểm của chúng tôi 
luôn sẵn sàng cung cấp báo giá nhanh chóng, 
linh hoạt và cạnh tranh.

JCB  Assetcare cung cấp các gói bảo hành và 
thỏa thuận dịch vụ mở rộng toàn diện cũng 
như hợp đồng chỉ dịch vụ hoặc hợp đồng sửa 
chữa và bảo dưỡng. Bất kể lựa chọn của bạn 
là gì, bộ phận Bảo dưỡng của chúng tôi trên 
toàn thế giới đều tính phí nhân công cạnh 
tranh và cung cấp báo giá miễn phí cùng với 
công tác sửa chữa bảo hiểm nhanh, hiệu quả. 

2  Mạng lưới toàn cầu của Trung tâm Phụ 
tùng JCB  là một mô hình hiệu quả khác; với 16 
cơ sở khu vực, chúng tôi có thể cung cấp 
khoảng 95% phụ tùng trên toàn thế giới trong 
vòng 24 giờ. Phụ tùng JCB  chính hãng của 
chúng tôi được thiết kế để hoạt động hoàn 
hảo với máy của bạn cho hiệu suất và năng 
suất tối ưu.

2

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CỦA 
JCB LUÔN ĐƯỢC XẾP HẠNG HÀNG ĐẦU. DÙ BẠN CẦN GÌ VÀ 
DÙ BẠN Ở NƠI ĐÂU, CHÚNG TÔI SẼ CÓ MẶT NHANH CHÓNG 
VÀ HIỆU QUẢ ĐỂ ĐẢM BẢO MÁY MÓC CỦA BẠN SẼ LUÔN 
PHÁT HUY HẾT TIỀM NĂNG.

1

JCB LIVELINK LÀ MỘT HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÂN TIẾN 
GIÚP BẠN THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ MÁY TỪ XA – TRỰC 
TUYẾN, BẰNG EMAIL HAY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.

Lợi ích về năng suất và chi phí – 
Thông tin vị trí máy có thể cải thiện 
hiệu quả làm việc của cả đội và giúp 
bạn giảm chi phí bảo hiểm nhờ sự 
bảo mật gia tăng mà Livelink mang lại.
* Lưu ý: Vui lòng tham vấn đại lý địa phương của  
bạn về tính sẵn có của Livelink
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Lợi ích về bảo dưỡng – Việc theo dõi 
giờ chính xác, hồ sơ lịch sử bảo dưỡng, 
cảnh báo quan trọng về máy và cảnh 
báo bảo dưỡng tăng cường việc lập kế 
hoạch bảo dưỡng.

Lợi ích về an toàn – Tính năng hàng 
rào địa lý theo thời gian thực cho phép 
bạn đặt các khu vực hoạt động và cảnh 
báo giới nghiêm cho bạn biết khi nào 
máy móc của bạn ở ngoài khoảng thời 
gian xác định trước. Thông tin định vị 
giúp bạn bảo quản máy an toàn.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬTMÁY ĐẦM ĐẤT MỘT TRỐNG JCB II6D  

KÍCH THƯỚC KHI MÁY Ở TRẠNG THÁI TĨNH CANOPY CANOPY ROPS/FOPS CABIN ROPS/FOPS
A Khoảng cách giữa bánh trước và bánh sau mm 2846
B Tổng chiều rộng mm 2240
C Trục đến mặt sau mm 1517
E1 Góc thoát trước độ 39
E2 Góc thoát sau độ 34
H1 Tổng tĩnh không di chuyển mm 2995 2995 3020
H2 Chiều cao đến đầu ghế (không gấp) mm 2280
K Khoảng cách gầm xe đến mặt đường mm 443
L Tổng chiều dài di chuyển mm 5473
O Phần nhô khung xe mm 70
W Chiều rộng trống mm 2100

Đường kính trống mm 1500
Độ dày vỏ trống mm 28 + 10
Đường kính trong của trống (bộ vỏ PD) mm 1500
Đường kính ngoài của trống (bộ vỏ PS) mm 1680

KÍCH THƯỚC KHI MÁY Ở TRẠNG THÁI TĨNH
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HỆ THỐNG PHANH
Phanh chân: Hệ thống lực đẩy thủy tĩnh.
Phanh tay: Phanh đa đĩa nhả bằng thủy lực đối với dẫn động qua trục sau và qua trống.
Phanh khẩn cấp: Phanh đĩa, điều khiển bằng điện tử, đối với dẫn động qua trục sau và qua trống.

CHỈ BÁO VÀ CÔNG TẮC
Số vòng/phút (RPM) của động cơ bằng đồng hồ giờ, đồng hồ đo nhiên liệu, đồng hồ đo nhiệt độ động cơ, chỉ báo áp suất 
dầu động cơ, dòng điện sạc ắc quy, thủy lực, điều kiện bộ lọc dầu và khí, phanh tay, cần điều khiển ở vị trí nghỉ, công tắc 
để chọn khoảng tốc độ, tần số, kèn báo lùi xe, bốn đèn làm việc, đèn pha, đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm.

TÙY CHỌN
COMPATRONIC  (thiết bị đo độ nén), bộ vỏ gối đệm (3 phần hoàn chỉnh với dụng cụ nạo).

KHẢ NĂNG BẢO DƯỠNG
Nhiên liệu lít 300
Dầu động cơ lít 14
Dầu hộp số (bộ kích điện) lít 5
Dầu thủy lực lít 80
Nước làm mát động cơ lít 21

HỆ THỐNG ĐIỆN
Điện áp V 12

Dung lượng ắc quy Ah 120

Bộ giao điện V 90

DỮ LIỆU VẬN HÀNH CANOPY CANOPY ROPS/FOPS CABIN ROPS/FOPS
Trọng lượng vận hành CECE kg 11560 11680 11920

Trọng lượng vận hành tối đa kg 13420

Tải trọng trục vận hành trước / sau kg 6680 / 4880 6740 / 4940 7170 / 4980

Tải trọng tuyến tính tĩnh kg/cm 31,8 32,1 34,2

Độ rung 1 / 2

Tần số Hz (vòng/phút) 32 (1920) / 36 (2160)

Biên độ mm 1,80 / 0,80

Lực ly tâm kN 256 / 147

Tốc độ làm việc (tiến / lùi) tối đa km/giờ 0 – 5

Tốc độ di chuyển (tiến / lùi) tối đa km/giờ 0 – 10,5

Góc khóa tay lái độ 35

Góc dao động độ 15

Bán kính quay bên trong mm 3400

Lốp xe 23,1 – 26

Số gối đệm (vỏ PD tùy chọn) 132

Chiều cao gối đệm (vỏ PD tùy chọn) 90

Khả năng leo dốc tối đa (truyền động qua trống) độ 28,5 / 55

ĐỘNG CƠ
Nhà sản xuất JCB
Kiểu JCB DIESELMAX TCA-85
Tổng khoảng cách dịch chuyển cm3 4399
Công suất cực đại kW (hp) 85 (114)
Tốc độ vận hành / Tốc độ định mức vòng/phút 2000 / 2200
Cơ cấu khởi động Động cơ điện
Bộ lọc khí Loại lọc khô hai giai đoạn
Vệ sinh bộ lọc khí Hệ thống lọc sạch
Lọc nhiên liệu Hộp lọc
Mức phát thải Loại III

LỰC ĐẨY
Dẫn động trực tiếp bằng lực thủy tĩnh qua động cơ dịch chuyển cố định lên trục sau và trống. Trục JCB  với bộ vi sai 
trượt giới hạn (LSD).

DẪN ĐỘNG BẰNG BỘ KÍCH ĐIỆN
Dẫn động trực tiếp bằng lực thủy tĩnh điều khiển bằng điện tử lên trống.

BỘ KÍCH ĐIỆN
Bộ kích điện tròn hai biên độ với trọng lượng lật.

HỆ THỐNG LÁI
Trục bản lề trung tâm được trợ lực với dao động tự động – tất cả đều không cần đến bảo trì.

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
2 tần số, điều khiển rung tự động (AVC), tháo dầu động cơ từ xa, một chìa khóa đa năng, trạm bảo dưỡng trung tâm 
cho hệ thống thủy lực, sách hướng dẫn về phụ tùng, sách hướng dẫn sử dụng, dịch vụ viễn tin LIVELINK , bộ chọn tốc độ 
chuyển dời và lực xoắn với 4 chế độ (tốc độ làm việc, tốc độ di chuyển, gradient và sử dụng vỏ gối đệm), đèn làm việc, 
đèn đi lại trên đường, hệ thống lọc sạch bộ lọc khí, bơm kéo, khớp nối bộ rung chịu lực nặng.
ROPS/FOPS CABIN: Kính phẳng, ghế vận hành có thể điều chỉnh với đai an toàn, điều hòa không khí, sưởi ấm, túi đựng 
tài liệu, kẹp giữ cốc, nắp bảo vệ quạt, bộ lọc bôi trơn nhiên liệu, dụng cụ nạo bằng polyurethane, công tắc ắc quy chính, 
đèn báo rẽ, hệ thống sưởi kiểu lưới, Nhãn Liên minh châu Âu (CE)  (Nhãn Tuân thủ Á Âu (EAC) đối với Nga và Cộng đồng 
các Quốc gia Độc lập (CIS)).
ROPS/FOPS CANOPY: Ghế vận hành có thể điều chỉnh với đai an toàn, túi đựng tài liệu, kẹp giữ cốc, nắp bảo vệ quạt, 
bộ lọc bôi trơn nhiên liệu, dụng cụ nạo bằng polyurethane, công tắc ắc quy chính, đèn báo rẽ, nắp chống phá hoại cho 
bảng điều khiển, tay vịn.
CANOPY KHÔNG CÓ ROPS: Ghế vận hành có thể điều chỉnh với đai an toàn, túi đựng tài liệu, kẹp giữ cốc, nắp chống 
phá hoại cho bảng điều khiển, tay vịn.



CTY TNHH TATA INTERNATIONAL VIỆT NAM

Tải thông tin mới nhất về chuỗi sản phẩm này: 

Hồ Chí Minh: 9B, Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1 - 0989.184.439 

Hà Nội: Phòng 909, tầng 9, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, Quận Ba Đình - 0974.554.954 

Cần Thơ: Thửa đất DH8-2, Lô số 1386, Khu nhà ở Nam Long (Lô 8B), thuộc Khu đô thị 
Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng - 0981.686.607 

NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỚI HƠN 300 DÒNG THIẾT BỊ


