
ELEKTRISCHE DUMPER | 1TE

LAADVERMOGEN
1 Ton

ONBELADEN GEWICHT 
1625 kg

ACCUCAPACITEIT 
10 kWh

100% elektrisch. Geen uitstoot.



SCHONE LUCHT
JCB transformeert werklocaties 
dankzij toonaangevende 
technologie en biedt emissievrije 
oplossingen.

GEEN UITSTOOT.
De 1TE is een nieuw, volledig elektrisch aangedreven model 
dumper met hoogkiepbak, ontworpen om binnenshuis, 
ondergronds en in emissiegevoelige gebieden te werken.



VEILIGSTE BINNEN DE BRANCHE.
Het ROPS-frame garandeert de veiligheid van de 
bestuurder, terwijl de standaard gemonteerde oranje 
en groene LED-flitslichten voetgangers waarschuwen.

BEWEZEN EN GETEST 
De hoogste productie-
standaarden en beste 
componenten garanderen 
een maximale uptime en 
levensduur van de machine.



STILLE NACHT.
De 1TE elektrische dumper kan onder alle 
omstandigheden ’s nachts doorwerken, omdat hij vrijwel 
stil is en krachtige LED-werkverlichting heeft. 

MINDER GELUID
Minder geluid zorgt voor een 
betere communicatie op de 
werkplek tussen de collega’s.



OVERAL OPLADEN
Drie oplaadopties: 110 V, 
230 V of in 3 fases snelladen 
voor veelzijdigheid op 
verschillende locaties.

BLIJF IN BEWEGING.
De 1TE wordt aangedreven door krachtige lithium-ion accu’s. 
Opladen is mogelijk met de optionele JCB universele snellader, 
waarna er weer een volledige dag gewerkt kan worden.



ZELFDE VERMOGEN
Met 7 kW continu- en 20 kW 
piekvermogen biedt de 1TE 
dezelfde prestaties als zijn 
tegenhanger op diesel.

ULTIEME VEELZIJDIGHEID.
De hoogkiepbak zorgt ervoor dat de dumper kan kiepen 
in afvalcontainers en grote containers. Door het compacte 
ontwerp kan de machine in kleine ruimtes werken.



MODEL 1TE

Kiephoogte 2392 mm

Onderhoudsintervallen 500 uur

Transportbreedte 1126 mm

Transporthoogte 1624 mm

Transportlengte (ROPS ingeklapt) 3403 mm

SPECIFICATIES

STANDAARDFUNCTIES.
• Volledig stalen carrosserie

• Hoogkiepbak

• Oranje en groen LED-signaal 

• Rijblokkeersysteem in twee fases

• Smal

• Eenvoudig toegang tot vastzetpunten

• ROPS-frame 

• Dagelijkse controles op grondniveau

• Volledige stuurkolombescherming

• Achteruitrij-alarm
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MEER INFORMATIE

100% elektrisch. Geen uitstoot.

www.jcb.com/nl-nl/elektrisch

https://youtu.be/fMg3Ky_7LPQ
https://www.jcb.com/nl-nl/products/bedrijfsvoertuigen/1te
https://www.jcb.com/nl-nl/elektrisch

