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835H/848H
WIELLADERS

HARDE WERELD, STEVIGE MACHINES.

835H 848H

Motor Perkins 1204F-E44TA Cummins QSB 6.7

Netto vermogen 125 pk (93 kW) 175 pk (129 kW)

Bedrijfsgewicht 10,860 kg 15,160 kg

Bakinhoud 1.5 – 3.0 m³ 2.5 – 5.0 m³
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HARDE WERELD. 
STEVIGE MACHINES.
Wij hoeven u niet te vertellen dat de wereld hard is. Het is uw realiteit, u maakt het 
iedere dag mee, en u weet hoe moeilijk het kan zijn voor uw mensen en machines. 
Het wordt ook steeds lastiger om uw bedrijf winstgevend te maken, door stijgende 
kosten, strengere wetgeving en meer concurrentie. We begrijpen het en hebben dat 
inzicht in praktijk gebracht met een keuze van twee, nieuwe middengewicht wielladers: 
de nieuwe 835H en 848H. Onze doelstelling is om u krachtige, aanpasbare machine te 
geven die voor echte multi-tasking voordelen op de werkplek kunnen zorgen.

GEEN VAGE BELOFTEN, GEWOON ALLES WAT U 
NODIG HEEFT EN VERDER NIETS
De bouwmachinebranche heeft een dure trend naar 
overontwikkelde producten gekend. Sommige fabrikanten 
geloven echt dat in de ogen van de klant extra kosten gelijk 
staat aan extra waarde.

MAAR U HEEFT ONS EEN 
ANDER VERHAAL VERTELD
U vroeg voor sterke, goed gebouwde 
wielladers met de mogelijkheid zich 
aan te passen aan elke situatie en 
verschillende taken met gemak aan 
te kunnen.

U WILDE HARD WERKENDE WIELLADERS DIE 3 ESSENTIËLE BEHOEFTEN VERVULLEN:

1 2 3

AANPASSINGSVERMOGEN 
AAN DE WERKPLEK

UPTIME EN 
ONDERSTEUNING

TOTALE 
EIGENDOMSKOSTEN

Met de nieuwe 835H en 848H nemen we de uitdaging aan en geven we u alles dat uw wenst – 
stoere, multi-tasking, veelzijdige wielladers – met een compromisloze constructie.
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3
STOERE PRAAT? Oordeel zelf.

STERKE PRODUCTIE & 
KWALITEITSSTANDAARDEN
Onze acties spreken voor zich als het op 
kwaliteit aan komt.

We volgen een strenge Six Sigma-methode 
en voldoen consistent aan de 
ISO 9001 normen.

GRONDIG ONDERZOEK 
EN HARDE TESTEN 
Het zoeken naar robuustere, slimmere, 
veiligere en rendabele werkwijzen 
is belangrijk voor u. En voor ons 
ook. Ons nieuwe wereldwijde Onderzoeks- en 
Ontwikkingscentrum in Liuzhou, China is een 
geweldig voorbeeld van deze klantgerichte 
aanpak. We hebben een internationaal team 
van experts in de bedrijfstak samengesteld, 
ondersteund door de meest geavanceerde 
technologie ter wereld, allemaal gericht op het 
leveren van meer waarde voor u.

STERKE PARTNERS
LiuGong werkt samen met enkele 
van de meest bekende namen in de 
sector. Hier volgen een paar van onze 
gewaardeerde joint-venture partners:

•  Duitse producent van 
aandrijvingscomponenten ZF 
Friedrichshafen AG

•  Finse producent van mijnbouwmachines 
en aggregatenverwerkingsmachines Metso

•  Noord-Amerikaanse producent van 
dieselmotoren Cummins
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1  KRACHT OM HARDER TE WERKEN
Onze nieuwe wielladers koppelen hun werkkracht aan 
veelzijdige motoren van wereldklasse, ontworpen om 
torsie te maximaliseren en meer kracht aan 
lagere motorsnelheden.

2  TRANSMISSIE-EFFICIËNTIE 
De nieuwe 4-versnellingen ZF powershift transmissie, 
inclusief koppelomvormer, past zich snel aan aan 
elke situatie, waardoor de maximale overdracht van 
vermogen om de prestaties en de brandstofefficiëntie 
te verbeteren verzekerd wordt.

3  AANPASBARE HYDRAULICA
Het hydraulisch systeem van de nieuwste generatie van 
LiuGong past zich aan elke job aan en organiseert de 
mechanische, elektrisch een hydraulische systemen 
om in perfectie harmonie samen te 
werken. Vermogen wordt alleen 
geleverd wanneer het nodig is, 
waarbij een optimale werking 
bereikt wordt, wat de toepassing 
ook is.

4  TOTALE CONTROLE
Verschillende taken 
vragen totale controle 
De kick-down en vooruit/
achteruit knoppen zijn 
goed gelegen op de 
joystick van de lader, 
waardoor de absolute 
controle net daar 
is waar ze hoort – 
in de handen van 
de operator.

AANPASSINGSVERMOGEN 
AAN DE WERKPLEK

Om een echt rendement op investering te verzekeren vraagt u machines die zich 
snel kunnen aanpassen aan elke situatie op de werkplek en die verschillende 
jobs aankunnen met snelheid en precisie. Onze nieuwe 835H en 848H wielladers, 
gecombineerd met onze perfect bijpassende snelkoppeling en hulpstukken creëren de 
ultieme multi-tools. Hier is een selectie van de belangrijkste voordelen, eigen aan onze 
twee nieuwe machines. 
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7  ONS STERKSTE FRAME
Het chassis is de ruggengraat van de machine en 
moet dus stevig zijn. Onze strenge ontwerp- en 
testbeleid heeft een chassis opgeleverd dat alle 
krachten en druk van de hardste omgevingen en 
meest veeleisende taken kan absorberen. Jaar na 
jaar blijft ons chassis sterk, en beschermt het de 
aandrijvingslijn, uw operator en uw rendement.

8  DE PERFECTE MATCH
Aanpasbaarheid aan de werkplek gaat over 
het perfect koppelen van de machine aan een 
brede waaier van hulpstukken. We hebben een 
veelzijdige tool gecreëerd die de productiviteit en 
het rendement op uw investering 
zal maximaliseren 

9   HET WERK WORDT GEDAAN OP 
EEN VEILIGE MANIER
Op gebied van veiligheid moeten onze cabines 
voor niemand onderdoen. ROPS en FOPS 
beschermen uw operator, maar we zijn verder 
gegaan door het verbeteren van de zichtbaarheid 
om een veiligere omgeving binnen en buiten 
de cabine.

STRENGE KEURMEESTERS
De operators van wielladers zijn strenge 
keurmeesters. Ze weten wat ze wel en niet 
willen. We hebben gepraat, we hebben 
geluisterd en we hebben een no-nonsens 
wiellader geleverd die alles doet wat hij 
volgens de operator moet doen. 

Het werk gedaan? Oordeel zelf.

5  NIEUWE Z-STANG VERBINDING
Geoptimaliseerde Z-stang geometrie verbetert 
verder de aanpasbaarheid van de uitbreekkracht 
van de bak, laadstabiliteit, snelheid en 
zichtbaarheid voor de operator.

6  KRIJG ER GREEP OP
Voor de ultieme grip en wendbaarheid, 
kunt u vertrouwen op onze limited-slip 
differentieelassen. Ze leveren automatisch kracht 
aan de wielen waardoor het draaien eenvoudiger 
wordt, de slijtage van de banden vermindert en 
het vullen van de bak gemaximaliseerd wordt.
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IN HET SUCCES VAN 
ONZE KLANTEN DELEN
Ongeacht wat we zeggen of hoe vurig we 
onze zaak bepleiten, uiteindelijk komt de 
aanpasbaarheid aan de werkplek op één 
onvermijdelijke vraag neer

Kunnen onze machines de confrontatie 
met de echte wereld aan? 
Ons antwoord?
Vraag het aan de tevreden eigenaars van de 
350.000 LiuGong wielladers die we tot dusver hebben 
geleverd. Hun vertrouwen in onze kennis, 
hun tevredenheid met ons product en hun loyaliteit 
hebben LiuGong tot een van 's 
werelds grootste fabrikanten 
van wielladers 
gemaakt.

U hoeft ons 

niet te geloven ... maar hen wel.6
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 HET WERK WORDT GEDAAN
Ik heb deze wiellader van LiuGong bediend sinds het bedrijf hem 
drie jaar geleden heeft gekocht... Hij wordt dagelijks acht tot tien uur 
gebruikt en dat vijf en soms zes dagen per week. 
Hoewel natuursteenmijnen lastig zijn voor machines hebben we 
geen grote problemen ondervonden. De leeftijd had geen invloed 
op de bediening; ze reageren nog even goed en de motor en de 
hefprestaties zijn nog even goed als op de dag dat hij arriveerde.

Eszak Terko Ltd – Hongarije

EEN GELOOFWAARDIGE KEUZE
Hoewel we weten dat Chinese merken in de toekomst de leiders 
van de bouwindustrie zullen zijn, waren we een beetje onzeker 
over wat LiuGong ons te bieden had, en dus hebben we heel wat 
onderzoek gedaan voordat we tot de aankoop besloten. 
We vonden dat LiuGong wereldwijd een grote speler is en dat de 
meeste technische onderdelen uit West-Europa komen zodat er 
heel weinig risico is.

Als we toch een probleem hebben, is er een 
Europees onderdelenmagazijn in Polen en de plaatselijke 
verdeler biedt goede ondersteuning. 

Van Dijk Infragroep – Nederland

7

GELEVERDE 
MACHINES
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UITGERUST OM TE 
PRESTEREN
Aanpasbaarheid aan de werkplek gaat erover u de kracht te geven om meer productiviteit 
van uw machine te krijgen, maar voor minder kosten en minder impact op het milieu.
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MINDER IS MEER
In het hart van onze nieuwe 835H en 848H klopt motortechnologie 
van wereldklasse van respectievelijk Perkins en Cummins. 
Beide motoren werden zorgvuldig uitgekozen voor het leveren van 
operationele veelzijdigheid, kosten te verminderen en om te voldoen 
aan de laatste milieuwetgeving.

Beide motoren gebruik van een precisie en hoge druk common-rail 
brandstofinjectiesysteem, turbolader (VGT) en lucht-lucht intercooler, 
voor het optimaliseren van de prestaties van de machine.

Emissies van de motor worden haast uitgesloten door NOX 
en Dual Reduction Technology (EGR+SCR) waardoor de twee 
motoren volledig voldoen aan de EPA Tier 4F / EU Stage IV 
emissieregelgevingen.

Maar we gaan zelfs verder om de impact op het milieu te verminderen 
en uw bottom line een boost te geven.

Onze motoren zijn geoptimaliseer voor snelle gasrespons, 
waardoor het werk snel gedaan wordt, maar niet ten koste van het 
milieu. Brandstofverbruik en emissies worden aanzienlijk verminderd 

met Intelligent Auto-Idle Speed Control. Deze slimme functie koppelr 
de motorsnelheid en tpm aan de taal, waarbij er automatisch 
gewisseld wordt naar stationair toerental tussen de acties. Tests 
geven aan dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof (2-3L) 
bespaard kan worden op een normale shift van 8 uren.

Onze motoren mogen dan wel groen zijn, ze maken geen 
compromissen op het vlak van sterkte. Uithoudingstesten waarbij 
ze blootgesteld werden aan 30.000 uren van constant testen, 
bewijzen dat onze machines echt de kracht hebben om te presteren, 
shift na shift.

HET KOEL EN SCHOON HOUDEN
Een niet-efficiënte koeling heeft een negatief effect op het 
brandstofverbruik en de uitstoot. We hebben onze ontwerpervaring 
gericht op een aanzienlijke verbetering van het motorkoelingssysteem 
Het nieuwe 6mm zeshoekige rooster verbetert de ventilatie terwijl een 
nieuwe omkeerbare hydraulische ventilator de koeling met een druk 
op de knop verbetert.

TRANSMISSIE-EFFICIËNTIE
Onze nieuwe 835H en 848H bieden een keuze van 4F en 3R, 
ZF Powershift transmissies.

De nieuwe 4-versnellingen ZF powershift transmissie, 
inclusief koppelomvormer, past zich snel aan aan elke situatie, 
waardoor de maximale overdracht van vermogen naar de 
transmissie om de prestaties en de brandstofefficiëntie te 
verbeteren verzekerd wordt. 

Geoptimaliseerde versnellingsratio’s en auto-shift functie 
leveren snellere versnelling en snellere cyclustijden, ongeacht 
de toepassing. De kick-down en vooruit/achteruitknop zijn 
comfortabel geplaatst op de joystick van de lader voor een 
efficiënte operator/machine interface waardoor cyclustijden 
verder worden verminderd en de productiviteit wordt verhoogd.

835H 848H

Cummins QSB 6.7 6-cilinder, 6.7 liter, turbocharged, 

common-railNetto nominaal vermogen van 175 pk (129 kW) 
@ 2100 tpm.

Perkins 1204F-E44TA 4-cilinder, 4.4 liter, turbocharged, 

common-rail Netto nominaal vermogen van 125 pk (93 kW) 
@ 2,200 tpm.
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ONTWORPEN OM 
MEER TE DOEN
Aanpasbaarheid aan de werkplek gaat over meer opties hebben om verschillende 
taken aan te pakken en een hoger rendement op investering te bereiken.

VERGRENDELD OP VEELZIJDIGHEID
Onze snelle koppeling doet zijn naam alle eer aan en verandert uw 
wiellader in een krachtige multi-functionele tool in seconden. 
Het laat uw operatoren toe om hulpstukken snel en veilig te 
selecteren, vergrendelen en gebruiken van in het comfort van de 
cabine, 
waardoor u meer kunt doen en meer kunt verdienen.

NIEUWE Z-STANG VERBINDING
Een zorgvuldige verdeling van spanningsladingen verbetert 
de tolerantie van de Z-stang aanzienlijk. Verbeterde Z-stang 
geometrie verbetert de uitbreekkracht van de bak, de 
zichtbaarheid van de operator, de laadstabiliteit en de snelheid.

GEAVANCEERDE LADING-GEVOELIGE 
HYDRAULICA
Het hydraulisch systeem van de nieuwste generatie van LiuGong 
past zich aan elke job aan en organiseert de mechanische, 
elektrisch een hydraulische systemen om in perfectie harmonie 
samen te werken.

Aanpasbare technologie koppelt perfect de hydraulische stroom 
met de werking van de machine. Stroom wordt enkel geleverd 
wanneer dit nodig is, waardoor er een superieure controle 

is van giek en bevestigingselement en de operator 
verschillende veeleisende taken met precisie en 
efficiënt kan uitvoeren.

KRACHTIGE TRACTIE
Limited-slip differentieelassen zijn geschikt voor het 
zwaarste terrein, en leveren automatisch vermogen 
aan de vier banden en verhogen de tractie voor een 
geoptimaliseerde prestatie bij het vullen van de bak. 
Geavanceerde engineering va de assen verhoogt de 
belasting tegen zowel interne koppelbelastingen en 
externe krachten waardoor zwaar werk eenvoudig 
kan uitgevoerd worden.

LASTCOMPENSATIE
LiuGiong wielladers blinken uit in het aanpassen aan elke omstandigheid 
op de werkplek. De lastcompensatie van de nieuwste generatie, 
gekoppeld aan de geautomatiseerde laadbakpositioneringsfunctie, 
absorbeert de schokken en verbetert de kwaliteit van het rijden over 
elk terrein. Onze nieuwe lastcompensatie voorkomt aanzienlijk het 
verlies van materiaal en is perfect complementair met onze nieuwe 
laadballen die eenvoudiger te vullen, laden en dragen zijn, waardoor de 
productiviteit en potentiële opbrengsten aanzienlijk verhoogd worden.
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COMFORT EN 
VEILIGHEID GEEN 
COMPROMISSEN
Klim in onze cabines en u zult zien dat deze ontworpen 
is door iemand die een machine in zware 
omstandigheden bediend heeft en die het belang van 
goede zichtbaarheid kent.
Om te beginnen maken de 3-Bar gestanste 
treden met verbeterde anti-slip tread onze 
machines veilig en gemakkelijk om in en uit 
te stappen.
Goed geplaatste deurgrepen, 
veiligheidsleuning en antislip tape op het 
bovenste gedeelte van de machine maken 
het gemakkelijker en veiliger voor operators 
om de cabine in alle weersomstandigheden 
in en uit te stappen. 
Superieure zichtbaarheid is essentieel voor 
veilig en productief werk, in het bijzonder 
wanneer er gewerk wordt op een beperkte 
ruimte of bij het wisselen van verschillende 
hulpstukken. We zijn de uitdaging op het 
vlak van zichtbaarheid aangegaan door een 
cabine met panoramisch zicht te maken 
met gebogen glas en goed gepositioneerde 
hefarmen om te garanderen dat de operator 
een duidelijk zicht heeft op de rand van de 
laadbak op grondniveau. Zichtlijnen naar 
alle hoeken van de machine werden ook 
verbeterd om de veiligheid te verhogen 
terwijl de optionele achteruit-zicht camera 
bijdraagt tot een algemene verbetering van 

de zichtbaarheid van 15%.
De besturing, inclusief joystick of hendels 
met vingerbediening, bevindt zich waar de 
operator ze nodig heeft. Eenvoudig te zien, 
eenvoudig te bereiken en eenvoudig 
te gebruiken.
De meervoudig verstelbare stoelen met 
luchtvering zijn comfortabel en ontworpen 
om de operator fris en alert te houden.

WIJ PLAATSEN OPERATORS 
OP DE EERSTE PLAATS
Vanuit zakelijk oogpunt is het 
verstandig om te zorgen voor de 
beste werkomgeving voor 
operators – een comfortabele 
operator is een productieve operator.

Onze doelstelling is om operators 
veiliger, alerter en productiever 
te houden.
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De cabine beschermt de operator tegen lawaai en trillingen en is 
goed geventileerd. Het heeft een geavanceerde klimaatregeling voor 
verschillende seizoenen en is volledig afgesloten zodat er geen stof 
in de werkplaats komt.

ZWAAR WERK – GEEN ZWEET
Wat het werk ook is, een geavanceerde klimaatregeling met acht 
all-round ventilatoren creëert de perfecte werkomgeving bij elk weer. 
Gemakkelijk te vervangen luchtfilters verbeteren de ervaring 
van de operator, elimineren stof en voorkomen dat deeltjes 
de cabine vervuilen.

BESTURING IN HANDEN VAN DE OPERATOR
We willen het leven van de operator gemakkelijk maken en 
hebben daarom de kick-down en vooruit/achteruit knoppen op de 
joystick geplaatst.

De kick-downfunctie geeft de operator de besturing letterlijk 
in handen zodat hij naar een lagere versnelling kan schakelen, 
het motorkoppel kan verhogen en het uitbreekvermogen van de 
laadbak met minimale inspanning kan maximaliseren.
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DAGELIJKSE CONTROLE EN 
ONDERHOUD ZOUDEN NIET 
MOEILIJK MOETEN ZIJN
Eenvoudige dagelijkse controles en onderhoud verlengen de prestaties van de 
machine, maar ze kunnen lastig en tijdrovend zijn op moeilijke locaties waar tijd 
kostbaar is.
Niet met onze wielladers.
De wijd openende kap van glasvezel verschaft snel en gemakkelijk toegang tot de 
motor en de gewone onderhoudspunten – dat is goed nieuws voor operators die de 
onderhoudstijd tot het minimum willen beperken.

CONTROLE AAN BOORD
Met de controle aan 
boord kan de operator 
de levenstekens van de 
machine controleren: 
olietemperaturen en 
drukniveaus krijgt hij 
op zijn stoel evenals meldingen 
voor regulier onderhoud en 
toegang tot alle informatie 
die helpt bij het gewone 
onderhoud van de machine.

De toegang en snelheid van het 
onderhoud worden nog meer 
bevorderd door de stevige handgrepen, 
die standaard geplaatst zijn, die de 
bovenbouw veilig en gemakkelijk 
bereikbaar maken.

Het automatische smeersysteem verbetert 
de levensduur van de lagers en vermindert 

reparaties door regelmatig nauwkeurige 
hoeveelheden vet op elk lager aan te brengen.

EENVOUDIG 
TOEGANKELIJKE 
SERVICEPUNTEN 
MAAKT DAGELIJKSE 
CONTROLES SNEL EN 
EFFICIËNT
•  Gemakkelijk zichtbare 

hydraulische oliepeilmeter
•  Van de grond toegankelijke, 

gegroepeerde filters
•  Gemakkelijk bereikbare 

elektronische 
bedieningskast

•  Gemakkelijk te vervangen 
A/C filter naast 
de cabinedeur
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WIJ ZIJN LIUGONG. HARD AAN HET WERK VOOR DE RENDABILITEIT VAN ONZE WERELDWIJDE KLANTEN

8.000+
Werknemers  20

Fabrieken  
12

Wereldwijde 
kantoren

 2.650+
Verkoopkantoren  1.000+

O&O ingenieurs  5
O&O afdelingen  

9
Regionale  

onderdelenmagazijnen
 60 jaar

ervaring 

Houston, Texas VS

Mogi Guaçu, BRAZILIË

Montevideo, URUGUAY

WERELDWIJDE KANTOREN

REGIONALE ONDERDELENMAGAZIJNEN

Indore, INDIA

Johannesburg, ZUID-AFRIKA

Warschau 
Stalowa Wola, POLEN

New Delhi, INDIADubai, VAE

Almere, NEDERLAND

Moskou, RUSLAND

Hoofdzetel 
Liuzhou, CHINA

Hong Kong

Singapore
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UPTIME EN 
ONDERSTEUNING 
OP LOCATIE

Aanpassingsvermogen aan de werkplek kan u overtuigen om uw eerste machine te 
kopen, maar uptime en ondersteuning en totale eigendomskosten zullen u steeds laten 
terugkomen om meer machines te kopen. Vertrouwen in de back-up en het 
supportnetwerk voor de machine is een uitermate belangrijk onderdeel bij de 
besluitvorming om tot koop over te gaan. Hoe doen we het wat dat betreft bij LiuGong?

SNEL REAGEREND WERELDWIJD NETWERK
We hebben een uitgebreid dealernetwerk met meer dan 2.650 verkooppunten in meer dan 130 landen. 

Allemaal ondersteund door 12 regionale dochterondernemingen en 9 wereldwijde onderdelencentra die deskundige trainingen, onderdelen en 
service support bieden.

Mexico
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WAAR U ONS NODIG HEEFT, 
WANNEER U ONS NODIG HEEFT
Betrouwbaarheid is in onze machines 
ingebouwd maar alle machines hebben een 
geplande downtime. Ons doel is om zelfs 
geplande downtime te verminderen door 
het goed te doen.

Training voor monteurs en beschikbaarheid 
van onderdelen staan eveneens hoog op 
onze agenda, en ook u op de hoogte te 

 
 
 
houden over service en onderhoud en het 
verstrekken van duidelijke en accurate 
schattingen, facturen en communicatie.

Dit zijn misschien kleine dingen, maar de 
feedback van klanten heeft aangetoond dat 
deze basics allemaal echt van belang zijn – 
dus willen we het goed doen.

ONDERHOUDS- EN 
SUPPORTPAKKETTEN
Van originele LiuGong onderdelen 
tot volledige reparatie- en 
onderhoudscontracten, LiuGong heeft 
de flexibiliteit om het ondersteunings- 
en reactieniveau te bieden dat bij uw 
bedrijf en toepassingen past. Welk 
ondersteuningsniveau u ook kiest, u kunt 
er op vertrouwen dat deze gesteund wordt 
door de servicebelofte van LiuGong.

steCorrecte onderdelen.
Correcte prijs.
Correcte service.

Bovenal doen we 
het meteen goed.

DE SERVICEBELOFTE VAN LIUGONG

Hoogopgeleide monteurs 
die gebruik maken van de 

meest geavanceerde 
diagnostische apparatuur.

Meer dan 15.000 originele 
LiuGong onderdelen binnen 24 uur 
beschikbaar vanuit ons Europese 

onderdelendistributiecentrum.

Service helpline in meerdere 
talen en online ondersteuning

Transparante schattingen 
en facturering

Duidelijke communicatie via 
digitale onderdelencatalogus
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TOTALE 
EIGENDOMSKOSTEN

Aanpassingsvermogen aan de werkplek, uptime en ondersteuning zijn twee belangrijke 
aankoopcriteria voor wielladers maar uiteindelijk zijn de verdienmogelijkheden van de 
machines, de algehele kosten gedurende de levensduur en de inruilwaarde ook echt 
van belang.

Het verhaal van LiuGong is wat betreft 
totale exploitatiekosten erg sterk.

PROFESSIONEEL ADVIES
We zijn vastbesloten om uw totale 
exploitatiekosten te verminderen en uw 
winsten te verhogen. In dit kader zullen de 
experts van LiuGong doelgericht advies 
geven over alles, vanaf de keuze van de 
juiste machine voor uw behoeften tot het 
maximaliseren van zijn efficiëntie op 
de werkplaats.

BESCHIKBAARHEID 
VAN MACHINES
Onze machines leveren alles wat u nodig 
heeft, en niets wat u niet nodig heeft. Ze zijn 
door deskundigen ontwikkeld maar NIET 

complexer dan nodig. Dankzij uitgebreide 
productiefaciliteiten in het hart van Europa, 
kunnen we in vergelijking met bepaalde 
fabrikanten aanzienlijk kortere levertijden 
bieden op tal van modellen. We kunnen 
geselecteerde machines in feite in slechts 
4 weken leveren.

Hoe sneller u een machine kunt krijgen – 
hoe sneller u aan het werk kunt en kunt 
verdienen.

Ons doel is om u snel op de werklocatie 
te krijgen.

TICKETPRIJS
Ons doel bij Liugong is om u te voorzien 
van echte, te meten waarde door u alles te 
geven wat u nodig heeft, en niets wat u niet 
nodig heeft. Zo kiezen wij bijvoorbeeld voor 
hoogwaardige, beproefde onderdelen zoals 

Cummins/Perkins motoren en hydraulische 
pompen van Rexroth. Deze beproefde 
onderdelen, gecombineerd met het ontwerp 
en de productiekwaliteit van LiuGong, 
resulteren in een competitieve machine van 
hoge kwaliteit die geheel geschikt is voor 
het doel.

RESTWAARDE
Dankzij de combinatie van het ontwerp 
en de uitmuntende productiekwaliteit van 
LiuGong, onderdelen van wereldklasse en 
uitgebreide ondersteuning, behoudt onze 
kwaliteit de waarde.
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AANPASSINGSVERMOGEN 
AAN DE WERKPLEK 

+
INZETBAARHEID EN 
ONDERSTEUNING 

+ 
TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

KLANTTEVREDENHEID

ALLES BIJ ELKAAR
We zijn met onze nieuwe 
wielladers de uitdaging 
aangegaan en hebben 
u alles gegeven wat u 
nodig heeft, en geen 
overbodige zaken.

Ze kunnen elk werk aan, 
overal en worden gesteund 
door de servicebelofte van 
LiuGong. Tel alle voordelen 
bij elkaar op en u zult zien 
dat onze nieuwe 835H 
en 848H de formule voor 
succes hebben.
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SPECIFICATIES
Bedrijfsgewicht 835H 10,860 kg (23,942 lb)

848H 15,160 kg (33,422 lb)

Het bedrijfsgewicht omvat het gewicht van de 
machine met een standaard werktoestel, geen extra 
uitrusting of accessoires, een volle brandstoftank, 
alle vloeistoffen op het vereiste peil en een operator 
van 75 kg (165 lb).

Bakinhoud 835H 1.5 – 3 m³ (2 – 3.9 yd³)
848H 2.5 – 5 m³ (3.3 – 6.6 yd³)

MOTOR

Beschrijving

835H Perkins EPA Tier 4 final / EU Stage IV, 4.4 liter 
(1.2 gal), 4-cilinder in lijn turbocharged dieselmotor 
met Common Rail 
brandstofinjectie-systeem Single stage 
turbocharger met Smart Wastegate.
Diesel Oxidation Catalyst (DOC) + 
Selective Catalyst Reduction (SCR) tegendruk klep 
voor SCR-systeem thermisch beheer.
De deeltjesemissie wordt gereduceerd 
tijdens de verbranding. Luchtreiniging: 
Direct flow luchtfilter.

848H Cummins EPA Tier 4 final / EU fase IV, 
6,7 liter (2,4 gallon), 6-cilinder in lijn turbocharged 
dieselmotor met Common Rail brandstofinjectie-
systeem en gekoeld uitlaatgasrecirculatiesysteem 
(EGR).
Cummins Variable Geometry Turbocharger (VGT) 
verbetert de reactie van de motor bij een hoog 
en bij een laag toerental. Cummins CM2350 
(verbeterde microprocessor en geheugen) 
ECM-hendel vergrendeling verbindingen. 
Geïntegreerde DEF controller. Auto stationaire 
stand– bespaart brandstof, stationaire tijd is 10 sec 
en het toerental is laag bij 700 tpm. Luchtreiniging: 
Cummins direct flow luchtfilter.

BEIDE Koelsysteem: Lucht-lucht intercooler, 
hydraulische motoraandrijving en 
temperatuur-gecontroleerde ventilator.

Uitstootmeting EPA Tier 4 / Euro IV

Merk 
835H Perkins
848H Cummins

Model
835H 1204F-E44TAN
848H QSB6.7

Motorvermogen – 
Max Bruto (SAE J1995 / 
ISO 14396)

835H 98 kW 
(131 pk) @ 2,200 tpm
848H 136 kW 
(185 pk) @ 2,100 tpm

Motorvermogen – 
Max Netto (SAE J1349 / 
ISO 9249)

835H 93 kW 
(125 pk) @ 2,200 tpm
848H 129 kW 
(175 pk) @ 2,100 tpm

Maximum koppel

835H 530 N.m 
(390.9 lbf·ft)
848H 841 N.m 
(620 lbf·ft)

Waterverplaatsing
835H 4.4 L (1.2 gal)
848H 6.7 L (1.8 gal)

Aantal cilinders
835H 4
48H 6

Atmosferisch
Turbocharged & 
lucht-lucht intercooler

TRANSMISSIE

Beschrijving

Koppelomvormer: eenfasig, drie elementen.

Transmissie: 835H ZF 4WG 158 / 
848H ZF 4WG 208 countershaft transmissie, 
geïntegreerde piloot enkelvoudige joystick met 
FNR, KD & claxon.

Versnellingsbak: ZF Automatische Power Shift met 
auto modi (1~4/2~4) starten allemaal in versnelling 
2, sneller en beter voor transport van materiaal over 
lange afstand.

Transmissietype Hulpas, servo

Koppelomvormer 
Enkele fase, 
drie elementen

Maximum snelheid, 
vooruit

835H 38.6 km/h 
(24 mph)
848H 44.3 km/h 
(27,5 mph)

Maximum snelheid, 
achteruit 

835H 25.1 km/h 
(15,6 mph)
848H 26.8 km/h 
(16,7 mph)

Aantal versnellingen, 
vooruit 

4

Aantal versnellingen, 
achteruit 

3

HYDRAULISCH SYSTEEM

Beschrijving

Systeemtoevoer: Twee axiale zuigerpompen met 
regelbare inhoud. De besturingsfunctie krijgt altijd 
prioriteit.

Kleppen: Dubbel-actieve 3-spoelsklep. 
De hoofdklep wordt gecontroleerd door een 
3-spoels-pilootklep. 

Heffunctie: De klep heeft vier standen: heffen, 
houden, neerlaten en hangen. De inductieve/
magnetische automatische giek kick-out kan aan 
en uit worden geschakeld en is aanpasbaar in twee 
standen: laadbak op grondniveau en maximum 
reikwijdte bij volledige hefhoogte. 

Kantelfunctie: De klep heeft drie functies: 
terugrollen, houden en storten.

Cilinders: Dubbel-actieve cilinders voor 
alle functies.

Filter: Volledige stroomfiltratie via 12 micron 
(absoluut) filterpatroon.

Type hoofdpomp Zuiger

Hoofdontlastingsdruk 

835H 19 MPa 
(2,756 psi)
848H 20,7 MPa 
(3,002 psi)

Opheffen 5,5 s

Storttijd 
835H 1.1 s
848H 1.6 s

Tijd omlaag zweven 3 s

Snelste totale cyclus 
835H 9.6 s
848H 10.1 s

Besturing Joystick

ASSEN 

Model LiuGong (nat type)

Differentieeltype vooraan Beperkte slip

Differentieeltype 
achteraan 

835H Conventioneel
848H Limited slip

Asschommeling ±12°

BESTURING

Beschrijving

Besturingssysteem: Lading-gevoelig hydraulisch 
gelede besturing. 

Systeemtoevoer: Het besturingssysteem heeft 
prioritaire invoer door een lading-gevoelige axiale 
zuigerpomp met regelbare inhoud.

Besturingscilinders: 
Twee dubbel-actieve cilinders.

Besturingsconfiguratie Geleed

Ontlastingsdruk besturing 18 MPa (2.611 psi)

Besturingscilinders 2

Cilinderboring 80 mm (3,2")

Stangdiameter 45 mm (1,8")

Slag 420 mm (1' 4")

Maximum debiet

835H 210 L/min 
(55.5 gal/min)
848H 178,5 L/min 
(47 gal/min)

Maximum geleding ±40°

Kleinste bocht 
(over de banden)

835H 5,410 mm 
(17' 9")
848H 5,590 mm 
(18' 4")

REMMEN

Beschrijving

Twee onafhankelijk remcircuits, schijven aan de 
buitenkant van de velg, nauwkeurige controle 
met de geavanceerde hoofdpomp & zuigerpomp

Type servicerem Natte-schijfrem

Servicerem-activering Hydraulisch

Type handrem
Handmatige 
elektronische controle

Handrem activering Hydraulisch
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ELEKTRISCH SYSTEEM

Beschrijving

Het centraal verwarmingssysteem is een 
gecentraliseerd elektrisch systeem met centraal 
waarschuwingslampje en een zoemer voor de 
volgende functies: Ernstig defect aan de motor, 
lage druk in het besturingssysteem, onderbreking 
in de communicatie (computerfout), lage oliedruk in 
de motor, hoge olietemperatuur in de motor, 
hoge vulluchttemperatuur, laag koelmiddelpeil, 
hoge temperatuur van het koelmiddel, lage druk 
van de transmissieolie, hoge temperatuur van de 
transmissieolie, lage druk op de remmen, handrem 
aan, defect bij het laden van de remmen, hoge 
temperatuur van de 
hydraulische olie

Voltage 24 V

Accu 2 x 12 V

Accucapaciteit 2 x 120 Ah

Koudstartvermogen, 
ongeveer

850 A

Reservecapaciteit 230 min

Alternatorsspanning 1.960 W/70 A

Startmotor output 4,8 kW (6,4 pk)

SERVICE HERVULCAPACITEIT 

Brandstoftank 
835H 190 L (50.2 gal)
848H 245 L (65 gal)

Motorolie 
835H 12 L (3,2 gal)
848H 17 L (4,5 gal)

Koelsysteem 
835H 28 L (7,4 gal)
848H 44 L (12 gal)

Hydraulisch systeem 
835H 110 L (29,1 gal)
848H 180 L (48 gal)

Transmissie en 
koppelomvormer

40 L (10.5 gal)

Assen, elk 
835H 34 L (9 gal)
848H 36 L (9,5 gal)

DEF tank 19 L (5 gal)

GELUID & MILIEU

Geluidsniveau in cabine 
volgens ISO 6396-2008/EN 
ISO 3744-1995

72 dB(A)-- Rijmodus

Geluidsniveau in cabine 
volgens ISO 6396-2008/EN 
ISO 3744-1995

73 dB(A)--Stationaire 
arbeidscyclusmodus 

Extern geluidsniveau volgens 
ISO 6395-2008 

102 dB(A)-- 
Rijmodus

Extern geluidsniveau volgens 
ISO 6395-2008 

103 dB(A)--
Stationaire 
arbeidscyclusmodus

Ventilatie 9,2 m³ (12 yd³)

Verwarmingscapaciteit 5,8 kW (7,8 pk)

Airconditioning 6 kW (8 pk)

AFMETINGEN

E  Bodemvrijheid 
835H 325 mm (1' 1")
848H 366 mm (1' 2")

G  Wielbasis 
835H 2.870 mm (9' 5")
848H 3,050 mm (10')

H  Hoogte cabine
835H 3.200 mm (10' 6")
848H 3.310 mm (10' 10")

J  Wielloopvlak 
835H 1.855 mm (6' 1")
848H 2.050 mm (6' 9")

K  Breedte over 
de banden 

835H 2,300 mm (7' 7")
848H 2.548 mm (8' 4")

L  Lengte met bak 
naar beneden

835H 7,115 mm (23' 4")
848H 7,880 mm (25' 10")

M  Draaihoek, 
aan elke kant 

40°

P  Achterhoek bij 
vertrek 

28°

R1  Turning radius, 
bucket carry

835H 5.920 mm (19' 5")
848H 6.120 mm (20' 1")

R2  Draaicirkel 
buitenkant van 
de band

835H 5.410 mm (17' 9")
848H 5.590 mm (18' 4")

LAADARM PRESTATIE MET HULPSTUK

Kieplast -recht

835H 9,452 kg 
(20,882 lb)
848H 11,905 kg 
(26,246 lb)

Kieplast - volledige draai

835H 7,369 kg 
(16,246 lb)
848H 10,789 kg 
(23,786 lb)

Bak uitbreekkracht 

835H 100 kN 
(22,481 lbf)
848H 129 kN 
(29,000 lbf)

A  Maximale hoogte 
scharnierpin

835H 3,720 mm (12'3")
848H 3,935 mm (12'11")

B  Vrije storthoogte bij 
lossen op 
max. hoogte 

835H 2.800 mm (9' 2")
848H 2.840 mm (9' 4")

C  Stortreikwijdte bij 
lossen op max. hoogte

835H 1.076 mm (3' 6")
848H 1.016 mm (3' 4")

D  Maximale graafdiepte, 
laadbakniveau 

835H 80 mm (3")

848H 90 mm (4")

S1  Terugkantelhoek 
laadbak op 
grondniveau

45°

S2  Terugkantelhoek bij 
transport

48°

S3  Terugkantelhoek 
laadbak op maximum 
hoogtet

60°

S4  Maximum storthoek 
bij volledige hoogte 

45°

CABINE

Beschrijving

Instrumenten: Alle belangrijke informatie bevindt 
zich centraal op het centrale instrumentenpaneel en 
in het gezichtsveld van de operator. 

Een grote gebogen voorruit, een achteruitkijkcamera 
en spiegels zorgen voor een grote zichtbaarheid.

Verstelbare stuurkolom, stoel met luchtvering, 
armleuning en Denso airco met all-around lucht 
outlets. 

Overdrukcabine met laag geluidsniveau.

De cabine is getest en goedgekeurd volgens ROPS 
(ISO 3471), FOPS (ISO 3449).

De standaard en optionele uitrusting van LiuGong kan van streek tot streek veranderen. Raadpleeg uw LiuGong-dealer voor specifieke informatie voor uw regio.
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BANDEN

De keuze van de juiste banden voor uw machine zal een essentieel competitief voordeel bieden om uitstekende prestaties te bereiken.
Door een nauwe samenwerking op gebied van engineering en ontwikkeling met gerenommeerde en zorgvuldig geselecteerde leveranciers kan LiuGong een 
volledig gamma banden aanbieden
speciaal op maat voor wielladers.

Co
de Toepassing Patronen Maat PR / * Binnenband 

type
Breedte, 
mm (ft/in)

Totale diameter, 
mm (ft/in)

Loopvlak
Diepte, 
mm (ft/in)

Laadvermogen, 
50 km/u / 
10 km/u, kg

Laadvermogen, 
31.1 mph / 
6.2 mph, lb

L2

•  Waar goede tractie vereist 
is , bijv. bij nivelleerwerk

•  Bij arbeid op zachte en 
modderige ondergrond 
met geen scherpe stenen

•  Bij alle laad/
transporttaken

835H 17.5 – 25
12 TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 25 mm (1") 3.650/6.150 8.047/13.558

848H 20.5 – 25 520 mm (1' 9") 1.490 mm (4' 11") 30 mm (1") 4.500/6.700 9.921/14.771

835H 17.5 – 25

16 TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 25 mm (1") 4.250/7.300 9.370/16.093

848H 20.5 – 25 520 mm (1' 9") 1.490 mm (4' 11") 30 mm (1") 5.450/8.250 12.015/18.188

L3

•  Bij taken in zand
•  Bij alle soorten laad/

transporttaken
•  Het L3-loopvlak is niet 

zo breed als bij de L2 en 
heeft daardoor een kleiner 
zelfreinigend vermogen 
dan de L2-band

835H 17.5 – 25 14
TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 26 mm (1") 3.930/6.700 8.664/14.771

848H 20.5 – 25 16 520 mm (1' 9") 1.490 mm (4' 11") 30 mm (1") 5.450/8.250 12.015/18.188

835H 17.5 – 25 16
TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 26 mm (1") 4.250/7.300 9.370/16.093

848H 20.5 – 25 20 520 mm (1' 9") 1.490 mm (4' 11") 30 mm (1") 6.000/9.000 13.228/19.842

835H 17.5 – 25 20
TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 26 mm (1") 5.000/8.250 11.023/18.188

848H 20.5 – 25 24 520 mm (1' 9") 1.490 mm (4' 11") 30 mm (1") 6.700/10.300 14.771/22.708

835H 17,5 R 25
* TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 29 mm (1") 7.100/4.125 15.653/9.094

848H 20,5 R 25 520 mm (1' 9") 1.492 mm (4' 11") 32 mm (1") 7.300/9.500 16.094/20.944

835H 17,5 R 25
** TL

445 mm (1' 6") 1.350 mm (4' 5") 29 mm (1") 8.500/5.450 18.739/12.015

848H 20,5 R 25 520 mm (1' 9") 1.492 mm (4' 11") 35 mm (1") 7.300/1.150 16.094/25.353

L5

•  In zeer agressief 
materiaal waar een goede 
bescherming tegen 
snijschade vereist is, bijv. 
in steengroeven of mijnen

835H 17,5 R 25
* TL

445 mm (1' 6") 1.415 mm (4' 8") 64 mm (3") 7,100, 10 km/h 15,653, 6.2 mph

848H 20,5 R 25 520 mm (1' 9") 1.530 mm (5') 72 mm (3") 9,500, 10 km/h 20,944, 6.2 mph

835H 17,5 R 25
** TL

445 mm (1' 6") 1.415 mm (4' 8") 64 mm (3") 8,500, 10 km/h 8,739, 6.2 mph

848H 20,5 R 25 520 mm (1' 9") 1.530 mm (5') 72 mm (3") 11,500, 10 km/h 25,353, 6.2 mph

Opmerking: Het draagvermogen van de radiaalband wordt aangeduid met het aantal sterren (*) Hoe meer sterren, hoe groter het draagvermogen van de radiaalband. Voor 
de specifieke maten van radiaalbanden in de bovenstaande tabel, staan 2 sterren (**) voor het maximale draagvermogen van de radiaalbanden.

HULPSTUKKEN

De hulpstukken van LiuGong met een pin- of snelkoppeling garanderen een hoge kwaliteit. Het geïntegreerde ontwerp van het systeem zorgt voor een perfecte koppeling 
om een superieure productiviteit te bereiken.

Ty
pe Capaciteit 

m3 (yd3)
Breedte 

mm (ft/in)
Hoogte 

mm (ft/in)
Graafdiepte 
mm (ft/in)

Vrije 
storthoogte 
mm (ft/in)

Storthoogte 
bereik 

mm (ft/in)
Beschrijving

Algemeen doel Grijper met 
uitgelijnde tanden

Al
ge

m
ee

n 
do

el
 

835H 1.5 m3 (2 yd3) 2.456 mm (8' 1") 1.100 mm (3' 7") 80 mm (3") 2.780 mm (9' 1") 1.080 mm (3' 6") Slijtvast blad met

848H 2.6 m3 (3,4 yd3) 2.900 mm (9' 6") 1.347 mm (4' 5") 38 mm (1") 2.971 mm (9' 9") 954 mm (3' 2") Gelaste tanden

835H 1.7 m3 (2.2 yd3) 2.465 mm (8' 1") 1.175 mm (3' 10") 80 mm (3") 2.720 mm (8' 11") 1.120 mm (3' 8")
Slijtvast blad met aangebout snijvlak 
en aangeboute tanden

Rotsblokken Grijper met gekruiste 
tanden

848H 2.7 m3 (3,5 yd3) 2.910 mm (9' 7") 1.300 mm (4' 3") 71 mm (3") 2.877 mm (9' 5") 1.002 mm (3' 3")

835H 1.9 m3 (2,5 yd3) 2.640 mm (8' 8") 1.220 mm (4' 0") 80 mm (3") 2.700 mm (8' 10") 1.150 mm (3' 9") Snijkant; Tanden met 
boutbevestiging
Snijkant en tanden met 
boutbevestiging848H 3.0 m3 (3,9 yd3) 2.928 mm (9' 7") 1.352 mm (4' 5") 70 mm (3”) 2.862 mm (9' 5") 1.018 mm (3' 4")

835H 2.2 m3 (2,9 yd3) 2.537 mm (8' 4") 1.219 mm (4' 0") 80 mm (3”) 2.660 mm (8' 9") 1.180 mm (3' 10")
Snijkant met boutbevestiging;
Tanden met boutbevestiging

848H 3.3 m3 (4.3 yd3) 2.928 mm (9' 7") 1.392 mm (4' 7") 70 mm (3”) 2.791 mm (9' 1") 1.089 mm (3' 8")

Li
ch

t m
at

er
ia

al

835H 2.3 m3 (3,0 yd3) 2.660 mm (8' 9") 1.070 mm (3' 6") 80 mm (3”) 2.660 mm (8' 9") 1.190 mm (3' 11") 
Snijkant met boutbevestiging

Licht materiaal 
Grasgrijper

848H 3.5 m3 (4,6 yd3) 2.928 mm (9' 7") 1.413 mm (4' 7") 68 mm (3”) 2.758 mm (9') 1.124 mm (3' 8")

835H 2.5 m3 (3,3 yd3) 2716 mm (8' 11") 1.200 mm (3' 11") 80 mm (3”) 2.600 mm (8' 6") 1.220 mm (4') 
Snijkant met boutbevestiging

848H 4.2 m3 (5,5 yd3) 3168 mm (10' 5") 1.429 mm (4' 8") 68 mm (3”) 2.700 mm (8' 10") 1.183 mm (3' 11")

835H 3.0 m3 (3,9 yd3) 2.700 mm (8' 10") 1.280 mm (4' 2") 80 mm (3”) 2.560 mm (8' 5") 1.255 mm (14' 1") Snijkant met boutbevestiging; 
Snijkant met boutbevestiging en 
gelaste tanden848H 5.0 m3 (6,5 yd3) 3.140 mm (10' 4") 1.501 mm (4' 11") 38 mm (1”) 2.624 mm (8' 7") 1.301 mm (4' 3")

Ro
ts

bl
ok

ke
n 835H 1.5 m3 (2 yd3) 2.530 mm (8' 4") 1.130 mm (3' 9") 80 mm (3”) 2.760 mm (9' 1") 1.060 mm (3' 6") 

V-vormig slijtvast blad.

Zijstortbak Vorken

848H 2.5 m3 (3,3 yd3) 2.866 mm (9' 5") 1.353 mm (4' 5") 46 mm (1”) 2.902 mm (9' 6") 1.012 mm (3' 3")

Gr
ijp

er

835H Φ 380 mm (1' 3") 2.120 mm (6' 11") 1.620 mm (5' 4") 128 mm (5") 2.570 mm (8' 5") 1.490 mm (4' 11") 
Uitgelijnde tanden

848H Φ1,000 mm (3' 3") 2.640 mm (8' 8") 1.732 mm (5' 8") 65 mm (3”) 2.442 mm (8') 1.444 mm (4' 9")

835H 4125 mm (5") 2.300 mm (7' 7") 1.200 mm (3' 11") 50 mm (2") 2.567 mm (8' 5") 1.418 mm (4' 8") 
Gekruiste tanden.

848H 4350 mm (1' 1") 2.600 mm (8' 6") 1.520 mm (5') 38 mm (1") 2.674 mm (8' 9") 1.251 mm (4' 1")

De standaard en optionele uitrusting van LiuGong kan van streek tot streek veranderen. Raadpleeg uw LiuGong-dealer voor specifieke informatie voor uw regio.
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OPTIONELE UITRUSTING
MOTOR
•  Koudestarthulp

TRANSMISSIE
•  Enkel 835H – ZF4WG160 Volautomatische 

power shift transmissie
•  Enkel 848H – ZF5WG190 Volautomatische 

power shift transmissie

AS
•  Enkel 835H – LiuGong natte vooras zonder 

limited slip differentiëlen
•  848H enkel – LiuGong natte voor- & achteras 

zonder limited slip differentiëlen

HYDRAULISCH SYSTEEM
•  Frictiedemping

BAND & VELG
•  Zie opties banden 
•  Normaal spatbord
•  Ketting voor bescherming van de banden

CABINE
• Verwarmde zetel met luchtvering
• Verwarmde achteruitkijkspiegels buiten
• Apparaat voor stofverwijdering in de cabine
•  Windscherm vooraan (moet gemonteerd worden 

in de fabriek)

VERBINDINGEN & HULPSTUKKEN
• Snelkoppeling 
• Extra tegengewicht
• Hoge/extra-hoge koppeling
• Aangebout, slijtvast blad en tanden
• Bak voor rotsblokken
• Grijper met uitgelijnde of gekruiste tanden
• Vork
• Sneeuwruimer

ANDERE
• Automatische centrale smering
• Weegschaal (Elektrische belastingsweger)
• Motorkap beschermkap

De standaard en optionele uitrusting van LiuGong kan van streek tot streek veranderen. Raadpleeg uw LiuGong-dealer voor specifieke informatie voor uw regio.

STANDAARDUITRUSTING
MOTOR
•  Enkel 835H enkel – Perkins 1204F-E44TA, 

Tier 4 Final/EU Stage IV, lucht-lucht intercooler, 
4 stroke.

•  Enkel 848H –Cummins QSB6.7 motor, 
EPA Tier 4 finale/ EU fase IV, netto 
motorvermogen 235kW, lucht-lucht intercooler, 
6 cilinders, 4-takt

•  Hoge Druk Common Rail
•  Uitlaatemissie-controle
•  DC luchtfilter, brandstoffilter
•  Enkel 848H – Intelligent Power Control (IPC)
•  Hydraulisch aangedreven omkeerbare ventilator
•  Enkel 848H – Roosterverwarming

TRANSMISSIE
•  Enkel 835H – ZF 4WG158 semi-automatische 

power shift transmissie
•  Enkel 848H – ZF 4WG208 semi-automatische 

power shift transmissie
•  Kick-down functie, FNR, F4/R3
•  Transmissie-oliepeil kijkvenster
•  Secundaire oliefilter, oliestick
•  Afstandsdrukkranen voor diagnose
•  Auto shifting modus per snelheid
•  Interlock tussen handrem 

en schakelen

AS
•  Enkel 835H – LiuGong natte vooras met limited 

slip differentiëlen
•  Enkel 848H – LiuGong natte voor- & achteras 

met limited slip differentiëlen
•  Natte schijf service-remsysteem
•  Handremservice als secondaire rem

HYDRAULISCH SYSTEEM
•  Enkel 835H – Enkele zuigerpompen met 

variabele cilinderinhoud hydraulische 
belastingsensor

•  Enkel 848H – Enkele zuigerpompen met 
variabele hydraulische belastingsensor

•  Derde klep en multifunctionele lijnen

•  Enkele joystickcontrole
•  Giek kick-out, automatisch
•  Bakpositioneerder, automatisch
•  Plug aan laadbakpoort en giekcilinder voor 

drukcontrole
•  Giekzakker voor noodgevallen via 

pilootaccumulator

STUURSYSTEEM
•  Lading-gevoelig systeem 

met debietversterkings- en 
besturingsprioriteitentechnologie

•  Noodbesturingssysteem

BAND & VELG
•  835H only – 17.5-25/L3 Diagonaalband
•  Enkel 848H – 20,5.5-25/L3 Diagonaalband
•  Volledige spatborden

CHASSIS
•  Ruime centrale geleding met conische lagers
•  Vergrendelstang geleding
•  Trekhaak
•  Rubberen kussen draaipunteindaanslagen

VERBINDINGEN & HULPSTUKKEN
•  Z-stang-verbinding

ELEKTRISCH SYSTEEM
•  Twee koplampen met hoge/lage straal
•  Vier voorlichten boven op de cabine
•  Vier achterlichten boven op de cabine
•  Richtingaanwijzers met knipperlicht
•  Onderhoudsvrije accu's
•  Sigarettenaansteker, 24 V stopcontact
•  Elektrische claxon
•  Voor- en achterruitenwisser
•  Vakje voor elektronisch toestel
•  Back-up alarm
•  Radio/speler met USB-poort
•  Automatisch waarschuwingslampje bij 

achteruitrijden
•  Zwaailicht
•  Nummerplaatbeugel en licht

METERS
•  Temperatuur motorkoelvloeistof
•  Temperatuur transmissieolie
•  Brandstofpeil
•  Uurmeter
•  Voltage
•  Remoliedruk

INDICATOREN
•  Luchtinvoer verwarming
•  Laden accu
•  Handrem geactiveerd
•  Noodstop machine
•  Stroomuitval
•  Onderhoud motor
•  Draailichten
•  Startapparatuur motor ingeschakeld
•  Lichtstraal koplamp

CABINE
•  Gecertificeerde FOPS (ISO 3449) en ROPS 

(ISO 3471) cabine
•  Stoel - mechanische vering met 3 inch gordel
•  4-Wegs aanpasbare stuurkolom
•  Brede gebogen voorruit
•  Rubberen cabinesteunen
•  Verse cabineluchtfilter
•  Een binnen- & een dubbele 

buitenachteruitkijkspiegel
•  Achteruitkijkcamerascherm
•  Airconditioning
•  Lunch-box/cooler houder
•  Houder voor één drankje
•  Sigarettenaansteker
•  Achterruitontdooier cabine
•  Zonneklep
•  Brandblusser

ANDERE
•  Manuele centrale smering
•  Wiggenblok
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