
S70 Compacte laders



Wie niet groot is, moet sterk zijn

n Hij mag dan klein zijn – zijn voordelen zijn dat niet
In het Bobcat gamma van compacte laders steekt de 
S70 er met kop en schouders bovenuit, en wel omdat 
hij zo klein is – hij is de kleinste van alle kleintjes! Maar 
door zijn fl exibiliteit, zijn gebruiksgemak en het feit 
dat hij voor veel toepassingen inzetbaar is, is de S70 
echt uniek. Met belangrijke voordelen die de machine 
veiliger, duurzamer en comfortabeler maken, zodat u 
aan de slag kunt op de krapste werkterreinen en zelfs 
onder lage plafonds.



n Een onuitwisbare indruk 
Uw Bobcat S70 werd gebouwd met het oog op 
duurzaamheid en beschikt over enkele van de 
fantastische voordelen van onze grote laders:
•  verstevigde hefarmen
•  extra sterke verstelranden en wielbouten
•  een nieuw hydrostatisch pompcentreersysteem 

vervangt de torsieveren door spanveren, voor minder 
onderhoud en minder stilstandtijd

•  een automatische riemspanner met robuuste 
onderdelen en een eenvoudig ontwerp.

n Uitstekende prestaties
Geniet van de superieure prestaties van de S70, met 
zijn motor van 22,5 pk die een volledig hydrostatisch, 
vierwielgestuurd systeem aandrijft. Hij haalt een 
rijsnelheid van 10 km/u, maar is tegelijk zo makkelijk te 
vervoeren: u laadt hem gewoon op een aanhangwagen 
en klaar is kees! Dankzij het hydraulisch debiet en de 
pompcapaciteit is hij bovendien een toonbeeld van 
effi  ciëntie en rendement.



n Perfect comfort voor een productieve werkdag
De S70 biedt u tal van comfortfuncties voor een 
vloeiende rit, meer veiligheid en minder machineslijtage.
•  De nieuwe pompophanging en de 

motorophangingsisolatie verminderen het 
trillingsniveau.

•  Voortreff elijke zichtbaarheid opzij en vooraan vanuit 
de cabine.

•  Speciaal voor de machine ontwikkelde koplampen 
verlichten het werkterrein.

•  Een gebruiksvriendelijk dashboard dat de bestuurder 
altijd op de hoogte houdt van de machinefuncties.

•  Optionele cabineverwarming en heavy-duty banden 
voor een verhoogde tractie.



Eenvoudig te vervoeren, gemakkelijk te onderhouden

n Een minikrachtcentrale
Met zijn ultracompacte afmetingen:
•  901 mm breed
•  1814 mm hoog
•  2553 mm lang met een 36” standaard graafbak
•  1291 kg bedrijfsgewicht
kan de S70 gemakkelijk vervoerd worden op een 
aanhangwagen achter een middelgrote wagen.

n Snel en eenvoudig te onderhouden
Alle gebruikelijke onderhoudspunten zoals fi lters 
en luchtafl aat zijn vlot bereikbaar dankzij de grote 
achterklep en de dwars gemonteerde motor.
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S70
Gegevens van de machine
Nominale werkcapaciteit 343 kg
Kiplast 686 kg
Pompcapaciteit 37 l/min bij 100% efficiëntie
Systeemontlasting bij snelkoppelingen 207 bar
Max. rijsnelheid 9,8 km/h
Motor
Merk / Model Kubota / D1005-E3B-BC-3
Brandstof / Koeling Diesel / Vloeistof
Max. vermogen bij 3000 tpm (SAE J1349) 16,8 kW
Koppel bij 2200 tpm (SAE J1349) 62,8 Nm
Aantal cilinders 3
Cilinderinhoud 1001 cm3

Inhoud brandstoftank 24,6 l
Gewicht
Bedrijfsgewicht 1268 kg
Bedieningselementen
Besturingssysteem van het voertuig Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen Afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel
Aandrijfsysteem
Transmissie Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig

omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
Standaardkenmerken
 Automatisch geactiveerde gloeibougies
 Bob-Tach™ frame
 BICS-vergrendelingssysteem
 Uitzetten motor/hydraulisch systeem
 Hulphydrauliek vooraan
 Geveerde stoel met hoge beklede ruggensteun
 Instrumentatie
 Hefarmsteun
 23 x 5,70-12, 4 lagen, smalle banden
 Werklichten, voor en achter
 Bestuurderscabine
 Parkeerrem

 Boven- en achterruit
 Veiligheidsgordel
 Stoelbeugel
 Vonkwerende uitlaat
 CE-certificatie

* De Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen over kop gaan) – voldoet aan de eisen van SAE-J1040 en ISO 3471

Opties
Verwarmde afgesloten cabine 23 x 8,50-12, 6 lagen, banden voor zwaar werk

 Aanbouwdelen
 Keerbezem*†
 Grondboor
 Dieplepel
 Bakken
 Graver
 Dumpwagen
 Landbouwgrijper
 Hydraulische breekhamer**
 Egalisator
 Minigrondschraper
 Palletvork
 Sneeuwfrees*
 V-sneeuwblad
 Powerhark
 Boomstronkfrees
 Bezem met opvangbak
 Tuinfrees
 Sleuvengraver
 Universeel blad
 Universele vorken
 Universele grijper
*Bedieningskit voor aanbouwdelen nodig.
**Het gebruik van de lader uitgerust met dit aanbouwdeel vereist
de montage van een kit voor speciale toepassingen. Deze bestaat
uit een Lexan cabinedeur van 12 mm met een boven- en achterruit
van 6 mm.
†Optionele waterkit.

Afmetingen
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(A) 3131 mm
(B) 1814 mm
(C) 25°
(D) 141 mm
(E) 722 mm
(F) 1917 mm
(G) 2553 mm
(H) 22°

(J) 2399 mm
(K) 469 mm
(L) 34°
(M) 97°
(N) 914 mm
(O) 1557 mm
(P) 752 mm
(Q) 901 mm
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Machine Rating
Rated operating capacity 343 kg
Tipping load 686 kg
Pump capacity 37 l/min @ 100% efficiency
System relief at quick couplers 207 bar
Max. travel speed 9.8 km/h
Engine
Make / Model Kubota / D1005-E3B-BC-3
Fuel / Cooling Diesel / Liquid
Max power @ 3000 RPM (SAE J1349) 16.8 kW
Torque at 2200 RPM (SAE J1349) 62.8 Nm
Number of cylinders 3
Displacement 1001 cm3

Fuel tank capacity 24.6 l
Weights
Operating weight 1268 kg
Controls
Vehicle steering Direction and speed controlled by two hand levers
Loader hydraulics tilt and lift Separate foot pedals
Front auxiliary Lateral movement of right-hand steering lever
Drive System
Transmission Infinitely variable tandem hydrostatic piston pumps, driving two

fully reversing hydrostatic motors
Standard Features
 Automatically activated glow plugs
 Bob-Tach™ frame
 Bobcat Interlock Control System (BICS)
 Engine / Hydraulic system shutdown
 Front auxiliary hydraulics
 High-back cushion suspension seat
 Instrumentation
 Lift arm support
 23 x 5.70-12, 4–ply, Narrow tyres
 Operating lights, front and rear
 Operator cab
 Parking brake

 Rear and top window
 Seat belt
 Seat bar
 Spark arrestor muffler
 CE certification

* Roll Over Protective Structure (ROPS) – meets requirements of SAE-J1040 and ISO 3471

Options
Heated enclosed cab 23 x 8.50-12, 6–ply, Heavy duty tyres

 Attachments
 Angle broom*†
 Auger
 Backhoe
 Buckets
 Digger
 Dumping hopper
 Farm grapple
 Hydraulic breaker**
 Landplane
 Mini scraper
 Pallet fork
 Snow blower*
 Snow V-blade
 Soil conditioner
 Stump grinder
 Sweeper
 Tiller
 Trencher
 Utility blade
 Utility forks
 Utility grapple
*Attachment control kit required.
**When operating the loader with this attachment, a Special
Applications Kit, which includes a 12 mm Lexan front door with
6 mm top and rear windows, must be used.
†Optional water kit.

Dimensions
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Performances
Capacité nominale 343 kg
Charge de basculement 686 kg
Débit de la pompe 37 l/min à un rendement de 100%
Pression max. du circuit aux raccords rapides 207 bars
Vitesse de translation max. 9,8 km/h
Moteur
Marque/Modèle Kubota / D1005-E3B-BC-3
Carburant / Refroidissement Diesel / Liquide
Puissance max. à 3000 tr/min (SAE J1349) 16,8 kW
Couple à 2200 tr/min (SAE J1349) 62,8 Nm
Nombre de cylindres 3
Cylindrée 1001 cm3

Réservoir de carburant 24,6 l
Poids
Poids en ordre de marche 1268 kg
Commandes
Direction Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage Pédales séparées
Auxiliaires avant Déplacement latéral du levier de direction droit
Entraînement
Transmission Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini,

entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
Caractéristiques standard
 Préchauffage automatique temporisé
 Tablier Bob-Tach™
 Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
 Arrêt sécurité du moteur / du système hydraulique
 Auxiliaires hydrauliques avant
 Siège suspendu à dossier haut
 Instrumentation
 Arrêt de bras de levage
 Pneus étroits 23 x 5,70-12 / 4 plis
 Phares de travail, avant et arrière
 Cabine de l'opérateur
 Frein de stationnement

 Vitre arrière et de toit
 Ceinture de sécurité
 Arceau de siège
 Silencieux pare-étincelles
 Certification CE

* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471

Options
Cabine chauffée Pneus 23 x 8,50-12 / 6 plis, usage intensif

 Accessoires
 Balayeuse orientable*†
 Tarière
 Pelle rétro
 Godets
 Lame transplanteuse
 Tombereau
 Grappin agricole
 Marteau hydraulique**
 Râteau égalisateur
 Décapeuse miniature
 Fourches à palettes
 Turbine chasse-neige*
 Lame de déneigement en V
 Râteau motorisé
 Dessoucheuse
 Balayeuse à godet collecteur
 Cultivateur rotatif
 Trancheuse
 Lame utilitaire
 Fourches utilitaires
 Grappin utilitaire
*Kit de commande des accessoires nécessaire.
**L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le
montage d'un « kit pour applications spéciales » qui consiste en
une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de
6 mm, en Lexan.
†Kit d'arrosage en option.
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