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Norcar fabrikerer sine minilæssere på et anlæg på vestkysten i Fin-
land. Landet, der er kendt for teknisk knowhow og geniale opfindelser, 
intelligent arbejde og bedre løsninger. Vi finner er kendt for vores flid. 
Vi stopper ikke, før noget er perfekt. Norcar er essensen af alt dette – 
en smartere måde at gøre tingene på. 

Norcar (grundlagt i 1979) har udviklet og markedsført minilæssere i 
høj kvalitet siden 1998. I årens løb har vi udvidet vores sortiment for 
at tilgodese vores kunders behov og forventning til maskinerne. Det 
stadigt voksende udvalg af redskaber giver mulighed for at udføre 
mange forskellige opgaver let og effektivt. De fleste af vores kunder 
arbejder inden for vedligeholdelse af grønne områder, eller de er en-
treprenører, landbrugere eller beskæftiget på husmandsstationer.

Norcar minilæsseren er en stor hjælp både indendørs og udendørs. 
Vi anvender kun kvalitetskomponenter i vores produkter. Derfor er 
vores minilæssere robuste og holdbare under alle forhold, år efter år. 

Vi ønsker tilfredse kunder. Derfor er den bedst mulige tekniske sup-
port og service i tæt samarbejde med dig og vores kunder et af de vig-
tigste elementer i vores arbejde.

Om oss

Indhold
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Robotsvejsede
Norcars minilæssere er fremstillet af robotsvejsede materiale i høj 
kvalitet. Derfor er de robuste læssere med lang levetid under alle 
forhold. Den centrerede løftebom giver en lang levetid og et perfekt 
udsyn.

Teleskopbom
Teleskopbommen er standardudstyr for a-serien. Dermed udvides 
maskinens anvendelighed takket være den større løftehøjde og 
rækkevidde. 

Centreret løftebom
Løftebommens og frontrammens kompakte og robuste konstruktion 
sikrer en stabil og velbalanceret maskine under løftearbejde. En 
centreret løftebom sikrer lang levetid, uovertruff ent udsyn og mindre 
slid på bøsninger og friktionsblokke.

Norcars vigtigste kendetegn

Lavt tyngdepunkt
Derved opnår føreren en ægte følelse af stabiliteten af maskinen. 
Dette gør arbejde på krævende terræn sikkert og forhindrer, at 
maskinen vælter. Det lave bommedesign giver også højere løftekapac-
itet og løftekraft.

Knækstyring 
Norcars minilæssere for udstyret med knækstyring. Det betyder, at 
bagenden følger frontenden nøjagtigt og gør det lettere at manøvrere 
på trang plads eller mindre rum. Med den unikke fremdrift pedal 
manøvreres minilæsseren hurtigt og nøjagtigt.

Køreposition
Alle minilæssere er udstyret med en separat gaspedal så omdre-
jningerne hele tiden kan tilpasses opgaven.  Dette gør at støjniveauet 
og brændstoff orbruget reduceres. Kørslen er mere kontrolleret, og 
arbejdet kan udføres stille og roligt selv på steder, hvor pladsen er 
trang. 

Oscillerende centralled
Det oscillerende centralled er standard på a-serien. Takket være det 
oscillerende centralled er læsseren stabil uanset terrænkvaliteten 
og derfor usædvanlig let at håndtere. Kørslen bliver sikker og kon-
trolleret, og arbejdet kan udføres stille og roligt selv på steder hvor 
pladsen er trang. 

Sikkerhedssystem
Norcars minilæssere er udrustet med hydrauliske bremser og et 
avanceret sikkerhedssystem. Så snart føreren forlader førerpladsen 
så tilkobles bremserne automatisk. For at fortsætte kørslen med 
maskinen, skal føreren sidde på førerpladsen, og frakoble bremserne 
ved et tryk på en knap. 

Nem vedligeholdelse
Vedligeholdelse og motorkontrol er nem og bekvem på alle 
minilæssere fra Norcar. Der er nem adgang til alle servicepunkter, 
daglige kontroller og rengøring ved blot at vippe motorhjælmen 
bagover.
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Den lille kæmpe
Norcars mindste læsser, 755xc, er en manøvredygtig og alsidig mas-
kine til den private bruger, men klarer også tunge opgaver til profes-
sionel brug. Med sin snævre venderadius og kompakte konstruktion 
er den meget eff ektiv, når pladsen er trang. 755xc har høj trækkraft 
i forhold til sin vægt. Den har hydrostatisk trækkraft og styres af 
kørselsretningspedal. Med sin lave total højde og meget lille vende 
radius er Norcar 755xc en meget smidig og eff ektiv maskine. Den 
lave totale højde på kun 198 cm. Gør den til en perfekt maskine også 
hvor arbejdet foregår inden for i forskellige bygninger, og til de 
forskellige brancher hvor dette er en nødvendighed.

Teknisk data

Mål

Motor
Motorproducent ................................................Kubota
Model ..........................................................722 Stage V
Cylindre .........................................................................3
Brændstoftype .................................................... Diesel
Cylinderrumfang (cm3) .......................................... 719
Kølesystem ......................................................... Væske

Effekt
SAE, bruttoeffekt (kW/hp) ................................... 15/20
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm) ........... 46
ved motoromdrejningstal   (r/min) ................... 2600
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min) 3600

Elsystem
Batteri (V-Ah) ........................................................12 - 53
Generator (A) ............................................................. 40

Servicevolumen
Kølesystem (l) ...............................................................5
Motorolie (l) .............................................................. 3,8
Brændstoftank (l) ....................................................... 15
Hydrauliktank (l) ........................................................ 40
Hydrauliksystem, volumen i alt (l) ......................... 45

Ydelse
Løftekraft, hydraulisk (kg) .................................... 1150
Brydekraft 50cm (kg) (ISO 14397-2) ....................900
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1) ............................. 750
Tipplast svunget (kg) ..............................................490
Egenvægt (kg) ..........................................................960
Kørehastighed (km/h)  ............................................0-13
Trækkraft (kg)  .........................................................950

Hydrauliksystem
Arbejdshydraulik (l/min) .......................................... 29
Systemtryk (bar) .....................................................200
Drivhydraulik (l/min)..................................................75
Trækkraft maks. systemtryk (bar) ......................250

Cyklustider  
Hævning af bom (s)  ................................................. 2,8
Sænkning af bom (s)  .................................................2,1
Indtrækning af skovl (s)  ...........................................1,7
Tipning af skovl (s)  .....................................................2,1
Ratomdrejning V/H (rev)  .................................. 3,5/4,7

Dæk 
Mål  ..............................................................23x8,5-12IN
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Svinglås
Låser læsserens svingbevægelse i midterleddet. Kan anvendes 
ved f.eks. udjævningsarbejde, hvor man ønsker at holde redska-
bet parallelt med baghjulene.

Dæk 23 x 8,5 - 12 IN
Slidstærkt universaldæk, som tåler tung belastning. Velegnet 
til arbejde på hårdere underlag, som f.eks. asfalt, beton og 
hårdtstampet grus. Maskinbreddee, 107 cm.

Standardmaskine
Tippelast med pallega� el .........Lige ............ Svunget
A. Transporttillstand kg ............. 600 .................430
B. Bom vandret  kg ...................... 880 .................580
C. Bom vandret  kg ...................... 590 .................380

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele 
Arbejdslys, for 
Parkeringsbremse/sikkerhedssystem 
Flydetilstand på løftebom 
Håndgas og fodgas 
Timetæller, brændstofl ampe og motortemperaturmåler
Aff jedret sæde, armlæn i højre side 
Justerbar ratstamme
ProDrive

Standardutstyr 755 xc

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. 
Anbefales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggear-
bejdspladser.
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Stærk, hurtig og smidig
Markedets hurtigste, stærkeste og smidigste i sin klasse. Med 
teleskopbom som standart, opnås en meget fi n løfte højde og en 
stor løfte kraft men bibeholder smidigheden. Førerpladen er meget 
bekvem og med affj edret sæde, stilbar ratstamme og el-styret 
joystik med de nødvendige styre knapper til hydraulik funktionerne, 
gør den til en ergonomisk god maskine. Maskinen er blandt andet 
udstyret med et sikkerheds system, som blandt andet gør at bremse 
systemet automatisk indkobles når føreren forlader sædet.

Teknisk data

Mål

Motor
Motorproducent  ...............................................Kubota
Model  .........................................................722 Stage V
Cylindre  ........................................................................3
Brændstoftype  ................................................... Diesel
Cylinder volyme (cm3)  ........................................... 719
Kølesystem  ........................................................ Væske

Effekt
SAE, bruttoeffekt (kW/hp)  .................................. 15/20
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm)  .......... 46
ved motoromdrejningstal   (r/min)  .................. 2600
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min)  3600

Elsystem 
Batteri (V-Ah)  ........................................................ 12-53
Generator (A)  ............................................................ 40

Servicevolumen 
Kølesystem (l)  ..............................................................6
Motorolie (l)  .............................................................. 3,8
Brændstoftank (l)  ..................................................... 20
Hydrauliktank (l)  ....................................................... 50
Hydrauliksystem, volumen i alt (l)  .........................55

Ydelse  
Løftekraft, hydraulisk (kg)  ................................... 1150
Brydekraft 50cm (kg) (ISO 14397-2) ....................960
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1 ..............................960
Tipplast svunget (kg)  ..............................................770
Egenvægt (kg)  ....................................................... 1320
Kørehastighed (km/h)  ........................................ 0-12,5
Trækkraft (kg)  .........................................................950

Hydrauliksystem
Arbejdshydraulik (l/min)  ...................................... 28,8
Systemtryk (bar)  .................................................... 240
Drivhydraulik (l/min)  ................................................ 63
Trækkraft maks. systemtryk (bar)  .....................350

Cyklustider 
Hævning af bom (s)  ..................................................3,2
Sænkning af bom (s)  ............................................... 2,0
Indtrækning af skovl (s)  ..........................................2,2
Tipning af skovl (s)  .................................................... 1,5
Ratomdrejning V/H (rev)  ........................................ 3/4

Dæk
Mål  ..........................................................23 x 8,5-12 GR
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Standardmaskine +modvægt 180 kg
Tippelast med pallegaff el ................ Lige .............. Svunget Lige ......... Svunget
A. Transporttillstand kg .................. 700 .................. 700 700 ............. 700
B. Bom vandret  kg .......................... 1000 ................. 730 1000 ............950
C. Bom vandret  kg ........................... 805 .................. 510 805 .............660
D. Bom vandret +teleskop ............... 690 ..................440 720 ............. 570
E. Bom vandret +teleskop ............... 560 ..................340 560 .............425

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele
Arbejdslys, for
Elstyret parkeringsbremse/sikkerhedssystem
Flydetilstand på løftebom
Håndgas og fodgas
Omdrejningstæller, timetæller, motortemperatur- og 
brændstofniveaumåler
Aff jedret sæde med armlæn
Justerbar ratstamme
ProDrive

Standardutstyr a6020

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Teleskopbom
600mm teleskop giver god løftehøjde og rækkevidde. Styres 
elektrisk via bommens betjeningsgreb.

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. 
Anbefales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggear-
bejdspladser.

Trækstyring, trin 1
Giver bedre greb på løst eller ujævnt underlag. Der sikres træk 
på hjulene i samme side.

Dæk 23x8,5-12 GR
Dæk med tæt mønster. Et blødt dæk med et godt greb, som er 
skånsomt mod underlaget. Egner sig til arbejde på græsun-
derlag, grusstier og veje. Dækket er også godt på sne og is. 
Maskinbreddee 99 cm.
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Motor
Motorproducent  ...............................................Kubota
Model  ........................................................1105 Stage V
Cylindre  ........................................................................3
Brændstoftype  ................................................... Diesel
Cylinderrumfang (cm3) ........................................ 1123
Kølesystem  ........................................................ Væske

Effekt  
SAE, bruttoeffekt (kW/hp) ............................. 19,4/26,4
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm) ............72
ved motoromdrejningstal   (r/min) ................... 2200
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min) 3000

Elsystem  
Batteri (V-Ah) ......................................................... 12-53
Generator (A) ............................................................. 40

Servicevolumen  
Kølesystem (l) ...............................................................6
Motorolie (l) ..................................................................5
Brændstoftank (l) ...................................................... 20
Hydrauliktank (l) ........................................................ 50
Hydrauliksystem, volumen i alt (l) ..........................55

Ydelse  
Løftekraft, hydraulisk (kg) .................................... 1150
Brydekraft 50cm (kg)  (ISO 14397-2)....................960
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1) .............................960
Tipplast svunget (kg) ...............................................770
Egenvægt (kg)  ....................................................... 1320
Kørehastighed (km/h) ..............................................0-11
Trækkraft (kg) ..........................................................950

Hydrauliksystem
Arbejdshydraulik (l/min) .......................................... 33
Systemtryk (bar) ..................................................... 240
Drivhydraulik (l/min)................................................. 63
Trækkraft maks. systemtryk (bar) ......................350

Cyklustider  
Hævning af bom (s) ................................................... 3,7
Sænkning af bom (s) .................................................2,2
Indtrækning af skovl (s) .......................................... 2,6
Tipning af skovl (s)..................................................... 1,6
Ratomdrejning V/H (rev)  ........................................ 3/4

Dæk  
Mål  ..............................................................23x8,5-12IN

Manøvredygtig og effektiv
Norcar a6026 er i sin grundform en manøvredygtig arbejdsmas-
kine. Den stabile teleskopbom gør, at arbejde med høje løft foregår 
enkelt og sikkert. 
Løftehøjden med pallegaffel er på hele 2,8 meter. Løftebommen 
styres nemt og praktisk via betjeningsgrebet med elektrisk knapkon-
trol til teleskop og udtag til ekstern hydraulik. Justerbart rat og et 
bekvemt affjedret sæde giver en afslappet kørsel. Køresystemet med 
fodgas og kørselsretningspedal gør, at læsseren styres med utrolig 
præcision, selv med krævende redskaber og i vanskeligt terræn. 
Norcar a6026 er et effektivt arbejdsredskab til både løftearbejde, 
snerydning og jordrydning.

Teknisk data

Mål
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Standardmaskine +modvægt 180 kg
Tippelast med pallegaff el ................ Lige .............. Svunget Lige ......... Svunget
A. Transporttillstand kg .................. 700 .................. 700 700 ............. 700
B. Bom vandret  kg .......................... 1000 ................. 730 1000 ............950
C. Bom vandret  kg ........................... 805 .................. 510 805 .............660
D. Bom vandret +teleskop ............... 690 ..................440 720 ............. 570
E. Bom vandret +teleskop ............... 560 ..................340 560 .............425

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele 
Arbejdslys, for 
Elstyret parkeringsbremse/sikkerhedssystem 
Flydetilstand på løftebom 
Håndgas og fodgas 
Omdrejningstæller, timetæller, motortemperatur- og 
brændstofniveaumåler
Aff jedret sæde med armlæn 
Justerbar ratstamme
ProDrive

Standardutstyr a6026

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Teleskopbom
600mm teleskop giver god løftehøjde og rækkevidde. Styres 
elektrisk via bommens betjeningsgreb.

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. 
Anbefales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggear-
bejdspladser.

Trækstyring, trin 1
Giver bedre greb på løst eller ujævnt underlag. Der sikres træk 
på hjulene i samme side.

Dæk 23 x 8,5-12 IN
Slidstærkt universaldæk, som tåler tung belastning. Velegnet 
til arbejde på hårdere underlag, som f.eks. asfalt, beton og 
hårdtstampet grus. Maskinbreddee 107 cm.
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Alsidig hydraulik
Norcar a6226 har samme kompakte format som a6026, men med et 
højere udstyrsniveau som standard. Med dobbelte hydraulikpumper 
til arbejdshydraulikken er maskinen godt forberedt på arbejde med 
redskaber, som kræver et højt hydraulikolieflow. Desuden kan fl ere 
funktioner anvendes samtidigt uden at påvirke hinanden, hvilket gør 
arbejdet mere eff ektivt.
Maskinen har høj trækkraft, kørehastighed og løftekraft i standar-
dudgave og er beregnet til professionel brug.

Motor
Motorproducent  ...............................................Kubota
Model  ........................................................1105 Stage V
Cylindre  ........................................................................3
Brændstoftype  ................................................... Diesel
Cylinderrumfang (cm3) ........................................ 1123
Kølesystem  ........................................................ Væske

Effekt 
SAE, bruttoeffekt (kW/hp) ............................. 19,4/26,4
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm) ............72
ved motoromdrejningstal   (r/min) ................... 2200
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min) 3000

Elsystem 
Batteri (V-Ah) ......................................................... 12-53
Generator (A) ............................................................. 40

Servicevolumen  
Kølesystem (l) ...............................................................6
Motorolie (l) ..................................................................5
Brændstoftank (l) ...................................................... 20
Hydrauliktank (l) ........................................................ 50
Hydrauliksystem, volumen i alt (l) ..........................55

Ydelse 
Løftekraft, hydraulisk (kg) ................................... 1250
Brydekraft 50cm (kg) (ISO 14397-2) ....................960
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1) ............................ 1150
Tipplast svunget (kg)  ..............................................770
Egenvægt (kg)  ....................................................... 1320
Kørehastighed lav (km/h)........................................ 0-9
Kørehastighed høj (km/h) ......................................0-18
Trækkraft høj (kg)................................................... 1100
Trækkraft lav (kg) ....................................................550

Hydrauliksystem
Arbejdshydraulik (l/min) .............................(18+24) 42
Systemtryk (bar) ..................................................... 240
Drivhydraulik (l/min)................................................. 63
Trækkraft maks. systemtryk (bar) ......................350

Cyklustider
Hævning af bom (s) ................................................... 3,7
Sænkning af bom (s) .................................................2,2
Indtrækning af skovl (s) .......................................... 2,6
Tipning af skovl (s)..................................................... 1,6
Ratomdrejning V/H (rev) ......................................... 3/4

Dæk  
Mål  ............................................................23x10,5-12TR

Teknisk data

Mål
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Standardmaskine +modvægt 180 kg
Tippelast med pallegaff el ................ Lige .............. Svunget Lige ......... Svunget
A. Transporttillstand kg .................. 940 ..................640 940 ............. 780
B. Bom vandret  kg ...........................1180 ................. 790 1200 ............980
C. Bom vandret  kg ........................... 850 .................. 510 1100 ............660
D. Bom vandret +teleskop ................710 ..................440 800 ............. 570
E. Bom vandret +teleskop ............... 550 ..................340 730 .............425

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele 
Arbejdslys, for 
Elstyret parkeringsbremse/sikkerhedssystem 
Flydetilstand på løftebom 
Håndgas og fodgas 
Omdrejnings- og timetæller, motortemperatur- 
og brændstofniveaumåler
Aff jedret sæde med armlæn 
Justerbar ratstamme
ProDrive

Standardutstyr a6226

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Hydraulikoliekøler
Holder hydraulikolietemperaturen på korrekt niveau ved brug af 
redskaber, som kræver højt oliefl ow under længere betjenings-
perioder.

Parallelføring
Holder redskabet i indstillet position, uanset bommens løfte- og 
sænkebevægelse. Øger sikkerhed og præcision ved løft, især med 
pallegaff el. Øger løftekraften med op til 20 %.

To kørehastighedsområder
Skift mellem trækkraft og fart. 
Lavt gear: 0-9km/t, trækkraft på 1.100kg 
Højt gear: 0-18km/t, trækkraft på 550 kg

Teleskopbom
600mm teleskop giver god løftehøjde og rækkevidde. Styres 
elektrisk via bommens betjeningsgreb.

Hydraulikudtag, bag
Enkeltvirkende hydraulikudtag (R1) og fri retur (R3). Hydraulikred-
skaberne styres direkte fra knapperne på betjeningsgrebet. Det 
bageste hydraulikudtag bør ikke være tilkoblet samtidigt med det 
forreste hydraulikudtag.

Højkapacitetshydraulik
Dobbelte hydraulikpumper til arbejdshydraulikken giver valgbart 
fl ow (18/42 l/min.) til hydraulikudtag. Teleskopbom og ekstern 
hydraulik fungerer uafhængigt af bommens bevægelser.

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. 
Anbefales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggear-
bejdspladser.

Trækstyring, trin 1
Giver bedre greb på løst eller ujævnt underlag. Der sikres træk 
på hjulene i samme side.

Dæk 23 x 10,5-12 TR
Dæk med traktormønster. Giver et godt greb og er velegnet til 
blødere underlag, som f.eks. jord, sand og grus. Dækmønsteret 
er udformet, så dækket holdes rent ved kørsel på blødt underlag. 
Maskinbreddee 113cm.
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Stærk og stille
a7240 er en kraftfuld maskine med stor frihøjde og høje specifika-
tioner som standard. Den firecylindrede dieselmotor og de dobbelt-
fungerende hydrauliske arbejdspumper gør maskinen veludstyret 
til et bredt udvalg af redskaber i forskellige arbejdssituationer. Flere 
funktioner kan bruges samtidigt, uden at de forstyrrer hinanden. 
Dette gør arbejdet mere effektivt. Trækkraften er imponerende, 
helt op til 1550 kg. Takket være det hydrauliske systems design er 
bomfunktionen hurtig, selv ved lavere omdrejninger. Det giver en 
jævnere og mere støjsvag drift med et lavere brændstofforbrug.

Teknisk data

Mål

Motor
Motorproducent  ...............................................Kubota
Model  .......................................................1505 Stage V
Cylindre  ........................................................................4
Brændstoftype  ................................................... Diesel
Cylinderrumfang (cm3)  ...................................... 1498
Kølesystem  ........................................................ Væske

Effekt 
SAE, bruttoeffekt (kW/hp)  ............................... 18,5/26
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm) ........... 93
ved motoromdrejningstal   (r/min)  ....................1700
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min)  2300

Elsystem 
Batteri (V-Ah)  ........................................................ 12-53
Generator (A) ............................................................. 40

Servicevolumen  
Kølesystem (l)  ..............................................................6
Motorolie (l) ..................................................................5
Brændstoftank (l) ...................................................... 20
Hydrauliktank (l) ........................................................ 45
Hydrauliksystem, volumen i alt (l) ......................... 50

Ydelse 
Løftekraft, hydraulisk (kg)  .................................. 2100
Brydekraft 50cm (kg) (ISO 14397-2) .................. 1500
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1) ........................... 1500
Tipplast svunget (kg)  .............................................900
Egenvægt (kg) .........................................................1790
Kørehastighed lav (km/h)........................................ 0-9
Kørehastighed høj (km/h) ......................................0-19
Trækkraft høj (kg)....................................................800
Trækkraft lav (kg) .................................................. 1550

Hydrauliksystem 
Arbejdshydraulik (l/min) ............................ (18+32) 50
Motor speed (rpm) .............................................. 2300
Systemtryk (bar) ..................................................... 240
Drivhydraulik (l/min)................................................. 85
Trækkraft maks. systemtryk (bar) ......................350

Cyklustider 
Hævning af bom (s) .................................................. 4,2
Sænkning af bom (s) ................................................ 2,6
Indtrækning af skovl (s) .......................................... 2,9
Tipning af skovl (s).....................................................2,2
Ratomdrejning V/H (rev) ......................................... 4/5

Dæk 
Mål  ............................................................320/55-15 TR
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320/55-15 TR
Dæk med traktormønster. Giver et godt greb og er velegnet til 
blødere underlag, som f.eks. jord, sand og grus. Dækmønsteret er 
udformet, så dækket holdes rent ved kørsel på blødt underlag.
Maskinbreddee 127cm.

Læsseadvarselssystem
Læsseadvarslen giver et godt overblik over læssets vægt og 
advarer ved vælterisiko. Læsseadvarslen kan nemt kalibreres til 
forskellige kontravægte.

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele 
Arbejdslys, for 
Elstyret parkeringsbremse/sikkerhedssystem 
Flydetilstand på løftebom 
Håndgas og fodgas 
Omdrejningstæller, timetæller, motortemperatur- og 
brændstofniveaumåler
Aff jedret sæde med armlæn 
Justerbar ratstamme
ProDrive

Standardutstyr a7240

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Hydraulikoliekøler
Holder hydraulikolietemperaturen på korrekt niveau ved brug af 
redskaber, som kræver højt oliefl ow under længere betjenings-
perioder.

Parallelføring
Holder redskabet i indstillet position, uanset bommens løfte- og 
sænkebevægelse. Øger sikkerhed og præcision ved løft, især med 
pallegaff el. Øger løftekraften med op til 20 %.

To kørehastighedsområder
Skift mellem trækkraft og fart. 
Lavt gear: 0-9km/t, trækkraft på 1550kg 
Højt gear: 0-19km/t, trækkraft på 800 kg

Teleskopbom
750 mm teleskop giver god løftehøjde og rækkevidde. Styres 
elektrisk via bommens betjeningsgreb.

Hydraulikudtag, bag
Enkeltvirkende hydraulikudtag (R1) og fri retur (R3). Hydraulikred-
skaberne styres direkte fra knapperne på betjeningsgrebet. Det 
bageste hydraulikudtag bør ikke være tilkoblet samtidigt med det 
forreste hydraulikudtag.

Højkapacitetshydraulik
Dobbelte hydraulikpumper til arbejdshydraulikken giver valgbart 
fl ow (18/50 l/min.) til hydraulikudtag. Teleskopbom og ekstern 
hydraulik fungerer uafhængigt af bommens bevægelser.

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. 
Anbefales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggear-
bejdspladser.

Trækstyring, trin 1
Giver bedre greb på løst eller ujævnt underlag. Der sikres træk 
på hjulene i samme side.

Standardmaskine +modvægt 270 kg

Tippelast med pallegaff el ................ Lige .............. Svunget Lige ......... Svunget
A. Transporttillstand kg .................. 1170 ..................940 1500 ........... 1360
B. Bom vandret  kg .......................... 1500 ................ 1025 1670 ........... 1450
C. Bom vandret  kg ...........................1010 ................. 700 1500 ........... 1050
D. Bom vandret +teleskop ................745 ..................540 1070 ............ 760
E. Bom vandret +teleskop ............... 675 ..................450 930 .............630
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Større, stærkere og hurtigere 
Norcar a7750 bringer ny teknologi og højere ydeevne til 
minilæssere. a7750 er udstyret med en 50 hk trin V-dieselmotor, der 
forbedrer ydeevnen for trækkraft, hastighed og hydraulisk kraft. Det 
nye lavtplacerede centrum af masserammen sikrer stabilitet til at 
arbejde med fuld løftekraft uden behov for at tilføje ekstra
modvægte.
Norcar a7750 leveres også med et opgraderet førermiljø takket 
være den nye rullebaldakin. En sikker betjeningsplads med nem 
adgang, godt udsyn og fremragende ergonomi.   
Norcar a7750 fortsætter med samme Norcar Heavy Duty design og 
konstruktion. Maskinen har en centreret løftebom, svejset ramme 
og motorhjelm og dæksler af metal. a7750 er en ny Norcar, fuld af 
kraft.

Teknisk data

Mål

Motor
Motorproducent ................................................Kubota
Model ....................................D 1803-CR-T E5B Stage V
Cylindre .........................................................................3
Fuel ........................................................................ Diesel
Cylinderrumfang (cm3) ....................................... 1826

Effekt
SAE, bruttoeffekt (kW/hp) ................................37/49,6
Maksimalt bruttodrejningsmoment (Nm) ..........150
ved motoromdrejningstal   (r/min) .................... 1600
Maks. omdrejningstal uden belastning (r/min) 2900

Elsystem
Batteri (V-Ah) .......................................................... 12-77
Alternator (A) ..............................................................70

Servicevolumen
Kølesystem (l) ............................................................... 7
Motorolie (l) .................................................................. 7
Brændstoftank (l) .......................................................27
Hydrauliktank (l) ........................................................ 56
Hydrauliksystem, volumen i alt (l) .......................... 61

Ydelse
Løftekraft, hydraulisk (kg) ................................... 2100
Brydekraft 50cm (kg) (ISO 14397-2) .................. 1500
Tippelast lige (kg) (ISO 14397-1) ............................1760
Tipplast svunget (kg) ............................................ 1230
Egenvægt (kg) .........................................................2170
Kørehastighed lav (km/h).....................................0 - 14
Kørehastighed høj (km/h) ...................................0 - 28
Trækkraft lav (kg) .................................................. 1900
Trækkraft høj (kg)....................................................950

Hydraulic system
Arbejdshydraulik (l/min) ...........................................70
Systemtryk (bar) ..................................................... 240
Drivhydraulik (l/min)................................................ 124
Trækkraft maks. systemtryk (bar) ......................400

Cyklustider
Hævning af bom (s) .................................................. 3,6
Sænkning af bom (s) .................................................2,2
Indtrækning af skovl (s) ...........................................2,5
Tipning af skovl (s).....................................................2,2
Ratomdrejning V/H (rev) ......................................... 4/5

Dæk 
Mål  ............................................................320/55-15 TR
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Dæk med traktormønster. Giver et godt greb og er velegnet til 
blødere underlag, som f.eks. jord, sand og grus. Dækmønsteret 
er udformet, så dækket holdes rent ved kørsel på blødt under-
lag. Maskinbreddee 127cm. 

Beskyttelsesbøjle, ROPS/FOPS, sikkerhedssele 
Arbejdslys, for 
Elstyret parkeringsbremse/sikkerhedssystem 
Flydetilstand på løftebom 
Håndgas og fodgas 
4,3” informationsdisplay i instrumentbrættet
Aff jedret sæde med armlæn 
Justerbar ratstamme
F-N-R-drivsystem med inchpedal
Hydraulikoliekøler

Standardutstyr a7750

Trækstyring, trin 1
Giver bedre greb på løst eller ujævnt underlag. Der sikres træk 
på hjulene i samme side.

Læsseadvarselssystem
Læsseadvarslen giver et godt overblik over læssets vægt og 
advarer ved vælterisiko. Læsseadvarslen kan nemt kalibreres til 
forskellige kontravægte.

MultiFaster Hydraulik kobling
MultiFaster gør skiftet af diner redskaber som kræver hydraulik, 
nem og simpel. Med et håndtag kobler du redskabet til, du undgår 
fejl kobling af dit redskab, og sidst men ikke mindst, du undgår 
olie spild.

Teleskopbom
750 mm teleskop giver god løftehøjde og rækkevidde. Styres 
elektrisk via bommens betjeningsgreb.k.

Højkapacitetshydraulik
Dobbelte hydraulikpumper til arbejdshydraulikken giver valgbart 
fl ow (170 l/min.) til hydraulikudtag. Teleskopbom og ekstern 
hydraulik fungerer uafhængigt af bommens bevægelser.

Parallelføring
Holder redskabet i indstillet position, uanset bommens løfte- og 
sænkebevægelse. Øger sikkerhed og præcision ved løft, især med 
pallegaff el. Øger løftekraften med op til 20 %.

To kørehastighedsområder
Skift mellem trækkraft og fart. 
Lavt gear: 0-14km/t, trækkraft på 1900kg 
Højt gear: 0-28km/t, trækkraft på 950 kg

Beskyttelsestag, FOPS
Ståltag, som beskytter føreren mod faldende genstande. Anbe-
fales til udlejningsmaskiner og er ofte et krav på byggearbejd-
spladser.

Standardmaskine +modvægt 170 kg

Tippelast med pallegaff el ................ Lige .............. Svunget Lige ......... Svunget
A. Transporttillstand kg ................. 1450 ................ 1150 1700 ........... 1450
B. Bom vandret  kg .......................... 1850 ................ 1300 1960* .......... 1700
C. Bom vandret  kg .......................... 1450 ................ 1150 1700 ........... 1450
D. Bom vandret +teleskop ...............1150 ................. 750 1220 ........... 1000
E. Bom vandret +teleskop ............... 940 .................. 610 1100 ............850
*Begrænset af hydraulik
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Dæk
Dæk IN
Slidstærkt universaldæk, som tåler tung 
belastning. Velegnet til arbejde på hår-
dere underlag, som f.eks. asfalt, beton og 
hårdtstampet grus.

Dæk TR
Dæk med traktormønster. Giver et godt 
greb og er velegnet til blødere underlag, 
som f.eks. jord, sand og grus. Dækmøn-
steret er udformet, så dækket holdes 
rent ved kørsel på blødt underlag. 

Dæk GR
Dæk med tæt mønster. Et blødt dæk med 
et godt greb, som er skånsomt mod 
underlaget. Egner sig til arbejde på 
græsunderlag, grusstier og veje. Dækket 
er også godt på sne og is. Dækkets bred-
de giver et lavt vejtryk.

23x8,5-12 IN
Maskinbredde 105 cm

Standard

23 x 6,5-12 TR
Maskinbredde 93 cm

7008278

23 x 10,5 - 12 GR
Maskinbredde 110 cm

7001857

23 x 8,5 - 12 GR
Maskinbredde 99 cm

7001856

23 x 8,5 - 12 TR
Maskinbredde 103 cm

7001855

23 x 8,5 - 12 GR
Maskinbredde 99 cm

Standard

23 x 10,5 - 12 GR
Maskinbredde 113 cm

7006710

23 x 12,5 - 12 GR
Maskinbredde 125 cm

7006713

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 99 cm

7006714

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 107 cm

7006756

23 x 10,5 - 12 TR
Maskinbredde 113 cm

7006711

23x10-12 IN
Maskinbredde 113 cm

7006712

Kompakte gummidæk - slidstærke dæk 
som tåler høj belastning - Kompakte gum-
midæk er tunge og øger maskinevægten 
markant.
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23 x 8,5 - 12 GR
Maskinbredde 99 cm

7007036

23 x 10,5 - 12 GR
Maskinbredde 113 cm

7001769

23 x 12,5 - 12 GR
Maskinbredde 125 cm

7001746

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 99 cm

7001744

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 107 cm

Standard

23 x 10,5 - 12 TR
Maskinbredde 113 cm

7001768

23x10-12 IN
Maskinbredde 113 cm

7001767

Kompakte gummidæk - slidstærke dæk 
som tåler høj belastning - Kompakte gum-
midæk er tunge og øger maskinevægten 
markant.

23 x 8,5 - 12 GR
Maskinbredde 99 cm

7007037

23 x 10,5 - 12 GR
Maskinbredde 113 cm

7004513

23 x 12,5 - 12 GR
Maskinbredde 125 cm

7004512

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 99 cm

7004510

23 x 8,5 - 12 IN
Maskinbredde 107 cm

7004511

23x10-12 IN
Maskinbredde 113 cm

7004514

Kompakte gummidæk - slidstærke dæk 
som tåler høj belastning - Kompakte gum-
midæk er tunge og øger maskinevægten 
markant.

23 x 10,5 - 12 TR
Maskinbredde 113 cm

Standard
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320/60-12 TR
Maskinbredde 127 cm

7004563

320/55 - 15 GR
Maskinbredde 127 cm

7004565

27 x 8,5 - 15 IN
Maskinbredde 105 cm

7006083

400/45-15,5 IN
Maskinbredde 142 cm

7006348

320/55 - 15 TR
Maskinbredde 127 cm

Standard

Twin dæk med stort 
vejgreb på alle 
underlag og dækket 
s bredde og mønster 
type gør at der ikke 
bliver store dæk aftryk 
på underlaget hvor på 
man kører.

320/60-12 TR
Maskinbredde 127 cm

7004563

320/55 - 15 GR
Maskinbredde 127 cm

7004565

27 x 8,5 - 15 IN
Maskinbredde 105 cm

7006083

400/45-15,5 IN
Maskinbredde 142 cm

7006348

320/55 - 15 TR
Maskinbredde 127 cm

Standard

Twin dæk med stort 
vejgreb på alle 
underlag og dækket 
s bredde og mønster 
type gør at der ikke 
bliver store dæk aftryk 
på underlaget hvor på 
man kører.



21



22

RPM

DIRECTION

fwdrev

SPEED

RPM

DIRECTION

fwdrev

SPEED

RPM

DIRECTION

fwdrev

SPEED

Ekstraudstyr

At køre en Norcar-læsser med EasyDrive køresystemet er, 
som navnet antyder, let.
EasyDrive-systemet er velegnet til situationer med mange 
brugere, f.eks. udlejning, i stalde og til private brugere. Med 
EasyDrive systemet vænner operatørerne sig hurtigt til at 
håndtere læsseren på en sikker og eff ektiv måde.

755 xc 7008136
a6020 7008160
a6026 7008161
a6226 7008162
a7240 7008163
a7750 N/A

Køresystem

Norcar ProDrive køresystem er et fremragende valg for 
enhver, der ønsker maksimal kontrol over læsserens funk-
tioner. ProDrive-systemet giver dig fuld kontrol over både 
læssernes drivkraft og hastighed på samme tid. En stor 
fordel ved Pro-
Drive systemet er muligheden for at bruge fodgasen til 
hurtigt at justere motorens omdrejningstal for at opnå hur-
tigere løft og mere kraft, eller til rolig og lydløs kørsel, når 
der ikke er behov for kraft. ProDrive systemet er velegnet til 
arbejde, der kræver en høj grad af præcision, f.eks. arbejde 
på grønne områder, stenbelægning og nedrivningsarbejde.

755 xc Standard
a6020 Standard
a6026 Standard
a6226 Standard
a7240 Standard
a7750 N/A

Norcar’s Automotive køresystem er et godt valg for dem, 
der ønsker at få mest muligt ud af en læsser. Dette system 
giver operatøren total kontrol over motorens omdrejning-
shastighed og transmission under både forlæns og baglæns 
kørsel.

Køresystemet er let at bruge og er fremragende til lastning 
samt til mere kontinuerlig kørsel langs veje og gader. 
Betjening af systemet kan sammenlignes med at køre en bil 
med automatgear.

755 xc N/A
a6020 7007331
a6026 7007410
a6226 7007411
a7240 7007180
a7750 Standard
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Trækstyring, trin 2
Giver konstant trækkraft på alle hjul, uanset underlag.

755 xc N/A 
a6020 7006724 
a6026 7001831 
a6226 7004522 
a7240 7004567 

To kørehastighedsområder
Skift mellem trækkraft og fart. 
a6026
Lavt gear: 0-9km/t, trækkraft på 1.100kg 
Højt gear: 0-18km/t, trækkraft på 550 kg

755 xc N/A 
a6020 N/A 
a6026 7001739 
a6226 Standard 
a7240 Standard 
a7750 Standard  

Hastighedskontrol
Funktion som sikrer en fast kørehastighed, når motorhastigheden 
justeres. Dermed opretholdes en konstant flow til hydraulisk drevne 
værktøjer som f.eks. græsslåmaskiner.

755 xc N/A 
a6020 N/A 
a6026 N/A  
a6226 N/A 
a7240 N/A  
a7750 7008568 

Bom alternativ

Parallelføring
Holder redskabet i indstillet position, uanset bommens løfte- og sænke-
bevægelse. Øger sikkerhed og præcision ved løft, især med pallegaffel. 
Øger løftekraften med op til 20 %.

755 xc N/A 
a6020 7006740 
a6026 7001741 
a6226 Standard 
a7240 Standard 
a7750 Standard 

Hydraulisk redskabslås
Nemt og enkelt at ombytte redskaber uden at forlade førersæde.

755 xc N/A 
a6020 7006730 
a6026 7005416 
a6226 7005417 
a7240 7004569 
a7750 7004569  

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   
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Trima/SMS
Sammenkoblingsplade Trima/SMS med hydraulisk betjente låsestifte.

755 xc N/A 
a6020 7008254  
a6026 7008255 
a6226 7008256 
a7240 7008257 
a7750 7008257 

Ekstra hydraulikudtag, for
Elstyret, dobbeltvirkende hydraulikudtag (4 og 5). Giver mulighed for at 
styre flere hydraulikfunktioner på redskabet direkte via knapperne på 
betjeningsgrebet.

755 xc N/A 
a6020 7006727 
a6026 7001743 
a6226 7004509 
a7240 7004571 
a7750 7004571 

Hydraulikudtag, bag
Enkeltvirkende hydraulikudtag (R1) og fri retur (R3). Hydraulikredska-
berne styres direkte fra knapperne på betjeningsgrebet. Det bageste 
hydraulikudtag bør ikke være tilkoblet samtidigt med det forreste 
hydraulikudtag.

755 xc N/A 
a6020 7006731 
a6026 7001742 
a6226 Standard 
a7240 Standard 

Hydraulik

Hydraulikudtag bag, dobbelt
Dobbelt virkende hydraulikudtag ( R 1 og R2 ) og fri retur ( R3 ) Styr det 
hydrauliske redskab direkte på knapper fra førersæde - Det bagerste 
dobbelte hydrauliske udtag bør ikke koblet samtidig med de forreste 
hydraulikudtag. 

755 xc N/A 
a6020 7006763 
a6026 7007038 
a6226 7007039 
a7240 7004573 

Hydraulikudtag bag, dobbelt
Dobbelt virkende hydraulikudtag ( R 1 og R2 ) og fri retur ( R3 ) Styr det 
hydrauliske redskab direkte på knapper fra førersæde - Det bagerste 
dobbelte hydrauliske udtag bør ikke koblet samtidig med de forreste 
hydraulikudtag. 

a7750 7008592  
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Hydraulikoliekøler
Holder hydraulikolietemperaturen på korrekt niveau ved brug af 
redskaber, som kræver højt olieflow under længere betjeningsperioder.

755 xc N/A 
a6020 7006739 
a6026 7001835 
a6226 Standard 
a7240 Standard 
a7750 Standard 

Motorvarmer
Letter motorstart og mindsker slitage ved koldstart. Anbefalet 
tilkoblingstid: 30 min.

755 xc 7001842 
a6020 7006734 
a6026 7001748 
a6226 7004516 	
a7240 7004574 	
a7750 7008578 

Trafikutrustning
Belysning og udstyr, som kræves til kørsel på offentlig vej. Der kræves 
syn og certificering til kørsel på offentlig vej, som kan være forskel-
lig fra land til land. Spørg forhandleren om råd vedrørende syn i dit 
område.

755 xc 7001852 
a6020 7006747 
a6026 7001825 
a6226 7004520 
a7240 7004578 
a7750 7008564 

Trafik

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   

7-Pin udgang til anhænger
Udgang med 7 stikben til anhænger. Kun tilgængelig med trafikudstyr.

a7750 7008570 

3-Pin udgang til styring, foran og bagtil
Udgang 3-Pin til styring af udstyrets elektriske funktioner, bekvemt 
betjent fra instrumentbrættet. Udgangen foran er integreret i multikon-
nektorsystemet. (DIN 9680)

a7750 7008569 
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Roterende advarselsblink
Advarer omgivelserne om køretøj i arbejde.

755 xc 7007534 
a6020 7006743 
a6026 7001750 
a6226 7004518 
a7240 7004576 
a7750 7004576 

Bakspejle
Backspeglar monterade på var dera sida av lastaren. Speglarna ger en 
bekvämare och tryggare körning.

755 xc 7007535 
a6020 7006719 
a6026 7002604 
a6226 7004533 
a7240 7004582 
a7750 7008565 

Arbejdsbelysning LED
Arbejdsbelysning med eff ektive LED-armaturer. Belysningspakken 
indeholder syv LED-armaturer monteret fremad, bagud og på siderne 
af beskyttelsesbøjlen samt en armatur monteret på forvognen for at 
oplyse redskabet eff ektivt.

755 xc 7007533* 
a6020 7006718 
a6026 7006036 
a6226 7006037 
a7240 7006038 
a7750 7008566** 

Katalysator
Katalysatoren reducerer dieselemissioner.

755 xc 7008250 
a6020 7007637 
a6026 7007638 
a6226 7007639 
a7240 7006396 

Læsseadvarselssystem
Læsseadvarslen giver et godt overblik over læssets vægt og advarer 
ved vælterisiko. Læsseadvarslen kan nemt kalibreres til forskellige 
kontravægte.

755 xc N/A 
a6020 7008237 
a6026 7008238  
a6226 7008239 
a7240 Standard 
a7750 Standard 

Stænk skærme
Robuste stænk skærme.

755 xc N/A 
a6020 N/A 
a6026 N/A 
a6226 N/A 
a7240 7007645 
a7750 7007645 

* 755 xc: 2 stor Led lamper + 2 små Led side lamper.
** a7750: Høj eff ektiv LED belysning for og bag og under løfte bom på maskinen. Lysstyrke 6600 lumen
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Generator 60A
En mere eff ektiv generator til maskiner med et højt strømforbrug. 
Anbefales til maskiner med trafi kudstyr og kabine med varme.

755 xc N/A 
a6020 7006729 
a6026 7003279 
a6226 7004535  
a7240 7004621 

Arbejdslys, bag
Eff ektivt arbejdslys monteret bag på beskyttelsesbøjlen

755 xc N/A 
a6020 7006715 
a6026 7001749 
a6226 7004517 
a7240 7004584 

Forrude
Beskytter mod fl  yvende genstande, f.eks. ved arbejde med græsklipper/
rotorklipper/betonhammer eller sneslynge. Forrudevisker og sprinkler 
medfølger

755 xc N/A 
a6020 7006750 
a6026 7002318 
a6226 7004527 
a7240 7004586 
a7750 7008567  

Bundforstærkning
Stålplade monteret under motor og forramme beskytter maskinen ved 
arbejde i vanskeligt terræn.

755 xc N/A 
a6020 7006720 
a6026 7001751 
a6226 7004519  
a7240 7004607 
a7750 7008588  

Bak alarm
Advarer forbipasserende om at Minilæsser bakker.

755 xc N/A 
a6020 7007646 
a6026 7007646  
a6226 7007646 
a7240 7007646 
a7750 7007646  

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   
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a6020 7007984 
a6026  7007486 
a6226 7007448 
a7240 7007484 
a7750 7008603 

Komforthytte

Generator 60A*
Varmeapparat
Stereoanlæg med to højtalere
Vinduesviskere
Led belysning 2 frem og 1 bag
Siderude som kan åbnes
Dør som kan låses i åben tilstand
Glastag som er til stor hjælp ved læsse opgaver
Rotorblink

*a7750  70 amp.

Standardutstyr

Døren er låst i åben tilstand

Siderude som kan åbnes
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Norcar a7240

Norcar a6020
Norcar a6026 
Norcar a6226

Norcar a7750

Teknisk data på minilæssere med komfort hytte

Vægt, kg 
a6020 1460
a6026 1530 
a6226 1530 
a7240 1980 
a7750 2200

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   
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Ekstra udstyr i komfortkabine

Klimaanlæg
Komforthytten kan med et tillæg udstyres med klimaanlæg.
Friskluftsfi lter er includeret.

a6020 N/A 
a6026 N/A 
a6226 N/A 
a7240 7007485 
a7750 7008602 

Bakkamera
Udsynet bagud kan yderligere forbedres ved at montere et bakkamera. 
Det hjælper med manøvreringen ved eksempelvis tilkobling af for 
eksempel en vogn mm. Kamera displayet (5”LCD skærm) er placeret i 
hjørnet ved vinduet i linje med sidespejlene. Kameraet giver et bredt 
billede, og er udrustet med IR-Lysdioder der bruges når der er blevet 
mørkt.

a6020 7007985 
a6026 7007569 
a6226 7007568 
a7240 7007567 
a7750 7007567  

Lys rampe LED
Viser omgivelserne om arbejderne køretøj.

a7750 7500120  
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Elopvarmet sæde
Varme i sædets siddedel giver højere komfort ved kørsel i koldt vejr.

755 xc 7001848 
a6020 7006757 
a6026 7001747 
a6226 7004515 
a7240 7004605  
a7750 7004605 

Armlæn i venstre side
Giver mere komfortabel og afslappende kørsel.  Anbefales f.eks. til 
maskiner, som betjenes i længere perioder i trafi k, og til havearbejde.

755 xc 7001851 
a6020 Standard 
a6026 Standard 
a6226 Standard 
a7240 Standard 
a7750 Standard 

Komfort sæde
Komfort sæde MSG 65.

755 xc N/A 
a6020 7006758 
a6026 7006834 
a6226 7006832 
a7240 7006830 
a7750 7006830 

Yderligere udstyr

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   
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Trækkrog, kombi
Trækkrog med 50 mm standardkugle kombineret med tap til 
påhængsvogn med trækstang. 
a6020 med 7006737 eller 7008284
a6026 med 7001923 eller 7008284
a6226 med 7004525 eller 7008284
a7240 med 7004609 eller 7008284
a7750 med 7008600

755 xc 7001846  
a6020 7006723 
a6026 7001837 
a6226 7004524  
a7240 7004613 
a7750 7004613 

Trækkrogsbeslag
Beslag til montering af trækkrog.

a6020  7006737 
a6026 7001923 
a6226 7004525 
a7240 7004609 

Trækkrogsbeslag
Beslag til montering af trækkrog.

a7750 7008600  

Svinglås
Låser læsserens svingbevægelse i midterleddet. Kan anvendes ved 
f.eks. udjævningsarbejde, hvor man ønsker at holde redskabet parallelt 
med baghjulene

755 xc Standard 
a6020 7006741  
a6026 7002337 
a6226 7004532 
a7240 7004619  
a7750 7004619 

Komfort luftsæde, el opvarmet
Komfort luftsæde med el opvarmning i både bund og ryg.

755 xc N/A 
a6020 7006759 
a6026 7006835 
a6226 7006833 
a7240 7006831 
a7750 7006831 

Trækkrog
Trækkrog med 50 mm standardkugle.
a6020 med 7006737 eller 7008284
a6026 med 7001923 eller 7008284
a6226 med 7004525 eller 7008284
a7240 med 7004609 eller 7008284
a7750 med 7008600 

755 xc 7001845 
a6020 7006722 
a6026 7001836 
a6226 7004523 
a7240 7004611 
a7750 7004611 
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Sidevægte 100 kg 3+3
Sidevægtene vejer 17 kg hver og tilføjer i alt 100 kg bagvægt. Monteres 
som vægtpakke med i alt 6 vægtplader (3 + 3).

a7750 7500031 

Sidevægte170 kg 5+5
Sidevægtene vejer 17 kg hver og tilføjer i alt 170 kg bagvægt. Monteres 
som vægtpakke med i alt 10 vægtplader (5+5).
Denne opsætning anbefales ikke sammen med bundpanser HD.

a7750 7500061 

Bundforstærkning HD
Bundforstærkning, hvor pladen er tykkere længst tilbage også fungerer 
som smidig bagvægt. Vægtpladen på 92 kg øger stabiliteten markant 
(tippelast), uden at maskinens længdemål øges.

a7750 7500030 

a6020 7008285 
a6026 7008285 
a6226 7008285  
a7240 7008285 
a7750 7008285  

Kontravægte beslag 18 kg
Praktisk og kompakt kontravægt til læssere i a-serien. Beslaget til 
kontravægten og tilbehør er nemt at montere med en boltet forbindelse 
på stellet. Trækkrog kan monteres på kontravægtens beslag.

a6020 7008284 
a6026 7008284 
a6226 7008284 
a7240 7008284 
a7750 7008601 

Kontravægt 29 kg
Kontravægtene vælges som nødvendigt og boltes fast. Kontravægtene er 
designet med løftepunkter og fordybninger, som letter deres håndtering 
med håndkraft. 
a6020, a6026 og a6226 max 8 = 250 kg (beslag + 8 vægte).
a7240 max 12 = 365 kg (beslag + 12 vægte).
a7750 max 5 = 163 kg (beslag + 5 vægte).

Kontravægtsystem

Ikke tilgængeligt 		Tillägg  	Standard   
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80002928000223

370500370502

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750

Trækkrog
Trækkrog med 50 mm standardkugle.
Trækkrogsbeslag 8000292 kræves til 
montering

Dæk IN
Slidstærkt universaldæk, som tåler tung 
belastning. Velegnet til arbejde på hårdere 
underlag, som f.eks. asfalt, beton og hårdt-
stampet grus.

Dæk TR
Dæk med traktormønster. Giver et godt 
greb og er velegnet til blødere underlag, 
som f.eks. jord, sand og grus. Dækmønster-
et er udformet, så dækket holdes rent ved 
kørsel på blødt underlag.

Trækkrogsbeslag
Beslag til montering af trækkrog.

Pedalforhøjelse
Forbedrer kørselsretningspedalens 
ergonomi. Gribevenlig profi l giver god 
skridsikring. Passer til a-serien.

Mål H-hjul V-hjul Model
6,5-12 TR 6003263 6003264 744, 755, 755xc
23x8,5-12 TR 6001559 6001561 a60 series*
23x10,5-12 TR 6001562 6001563 a60 series*, 760, 755, 755xc
320/55-15 TR 6002088 6002089 a70 series**

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

Filterpakke
Et komplet originalfi ltersæt 
til intervalservice.

8000049  740D Lombardini
8000050  740D Kubota
8000051  744D
8000052  755D -> 12/2011
8000215  755D / 755xc 01/2012 ->
8000054  760D / 765D / a60 / a62
8000438  a6020 -> 02/2016
8000472  a6020 03/2016 -> 
8000325  a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7236 / a7545 / a7545 4T
8000621 a7750, 50 h service
8000620 a7750, 500 h service

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

Dæk GR
Dæk med tæt mønster. Et blødt dæk med et 
godt greb, som er skånsomt mod underlag-
et. Egner sig til arbejde på græsunderlag, 
grusstier og veje. Dækket er også godt på 
sne og is. Maskinbredde, 127 cm

*a6020, a6026, a6226   **a72, a7236, a75, a7545, a7240, a7750

Tilbehør

Trækkrog, kombi
Trækkrog med 50 mm standardkugle 
kombineret med tap til påhængsvogn med 
trækstang. Trækkrogsbeslag 8000292 
kræves til montering.
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Kontravægte beslag
Praktisk og kompakt kontravægt til 
læssere i a-serien. Beslaget til kontra-
vægten og tilbehør er nemt at montere 
med en boltet forbindelse på stellet. 

Kontravægt 29 kg
Kontravægtene vælges som nødvendigt og 
boltes fast. Kontravægtene er designet med 
løftepunkter og fordybninger, som letter 
deres håndtering med håndkraft. 
  Max 12 (365 kg).

Sidevægte 100 kg 3+3
Sidevægtene vejer 17 kg hver og tilføjer i 
alt 100 kg bagvægt. Monteres som vægt-
pakke med i alt 6 vægtplader (3 + 3). Kan 
kun anvendes på Norcar 7750.

Sidevægte170 kg 5+5
Sidevægtene vejer 17 kg hver og tilføjer i 
alt 170 kg bagvægt. Monteres som vægt-
pakke med i alt 10 vægtplader (5+5).
Denne opsætning anbefales ikke sammen 
med bundpanser HD.

Bundforstærkning HD
Bundforstærkning, hvor pladen er tyk-
kere længst tilbage også fungerer som 
smidig bagvægt. Vægtpladen på 92 kg 
øger stabiliteten markant (tippelast), uden 
at maskinens længdemål øges.

Adapter Norcar til Trima/SMS
Adapter som er enkelt at montere på Norcars 
redskabs fæste og konverterer til Trina/SMS 
Adapter er konstrueret så det passer til minilæsser 
s geometri - Adapter lås er mekanisk.

Multikobling Tryk-Fri retur
Redskabskobling til enkelt virkende 
redskab t. Ex hydraulik motoriserede 
redskab som kun køres i en retning 

Multikobling Tryk-Retur
Redskabskobling til dobbeltvirkende 
redskab for eksempel ensilagegreb hvor 
cylinderen er dobbelt virkende.

Multikobling Tryk-Retur-Fri-Retur
Redskabskobling til dobbeltvirkende redskab hvor 
der er behov for fri retur til tank. Dette kunne være 
en jordfræser, som har 2 dobbeltvirkende tilslut-
ninger men også en fri retur. 

Adapter multi til lynkoblinger 
Ved hjælp af denne kan man tilslutte gamle 
redskaber til Norcar minilæsseren. Adapt-
eren har tydelige markeringer  så det let ses 
udtag 1-2-3.

Bundforstærkning
Stålplade monteret under motor og for-
ramme beskytter maskinen ved arbejde i 
vanskeligt terræn.

755 xc N/A a6020 8000580
a6026 8000580 a6226 8000580
a7240 8000581 a7750 8500009
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Vi forbeholder os retten til ændringer.

Norcar Ab Oy
Fabriksgatan 7, 
FI-66900 Nykarleby, 
FINLAND

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


