
RUBBEREN RUPSKETTINGEN
ORIGINELE ONDERDELEN.



Steeklengte

Breedte

Profielhoogte

1 2 3 Aantal schakels

Indicatie van de spoorbreedte

De spoorbreedte wordt aangegeven door een nummeringsysteem dat bestaat uit 3 waarden:  

Breedte (mm) × steeklengte (mm) × Aantal schakels (totaal #)
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RUBBEREN RUPSKETTINGEN

Laat uw Bobcat-materieel maximaal presteren met krachtige en duurzame 

originele rubberen rupskettingen. Deze zijn specifiek ontworpen voor uw 

graafmachine of rupslader en getest voor langdurig en betrouwbaar gebruik in de meest 

veeleisende omstandigheden. Daarnaast rijdt uw machine comfortabeler, met een tractie die het beste 

uit uw machine haalt. 

Om de keuze voor de juiste rupskettingen zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we het assortiment 

vereenvoudigd. Er zijn nu twee hoofdcategorieën waaruit u kunt kiezen - Premium en Standaard op basis 

van uw behoeften en voorkeuren: Premium rupskettingen voor graafmachines hebben een verlengde 

garantieperiode tot 24 maanden of 2000 uur of zelfs 36 maanden of 3000 uur

Bobcat Premium rubberen rupskettingen

Bij Bobcat raden we altijd aan om originele Premium 

rubberen rupskettingen van Bobcat te gebruiken, 

hetzelfde product dat in onze serieproductie wordt 

gebruikt en dat is ontworpen en gecontroleerd om de 

beste prestaties en de langste levensduur te bieden. 

Dankzij onze interne testmethodes en samenwerking 

met de toonaangevende leveranciers in de sector zorgen 

we ervoor dat dit de beste rupskettingen zijn die op de 

markt beschikbaar zijn voor elke Bobcat-machine.

• Specifiek ontwikkeld en getest voor Bobcat-apparatuur.

• Rubberen rupskettingen van superieure kwaliteit die in 

serieproductie worden gebruikt. 

• Langste levensduur, ideaal voor constructiewerk met 

hoge bedrijfsuren.

• Minimale trillingen voor het comfort van de bediener 

dankzij de trillingsdempende technologie.

• Premium rupskettingen voor graafmachines hebben 

een verlengde garantieperiode tot 24 maanden of 

2000 uur of zelfs 36 maanden of 3000 uur 

Bobcat standaard rubberen rupskettingen

We beseffen ook dat de compromisloze kwaliteitsaanpak 

die we voor Premium-rupskettingen hanteren, gepaard 

gaat met een prijs, die in de ogen van de klant niet altijd 

te rechtvaardigen is. Daarom bieden we een serie Bobcat 

standaard rubberen rupskettingen. Deze rupskettingen 

zijn bedoeld voor minder veeleisende toepassingen, 

lagere bedrijfsuren of andere situaties waarin de klant een 

economische oplossing met Bobcat-kwaliteit voor een 

lagere prijs nodig heeft. 

• Ideale oplossing voor oudere machines, lagere aantallen 

bedrijfsuren of minder veeleisende toepassingen.

• Voordelig alternatief voor de Premium-rupskettingen.

• Licht aangepaste, door Bobcat goedgekeurde 

rupskettingen, ontwikkeld om te beantwoorden aan de 

marktwaarde.

• Standaardrupskettingen voor laders hebben hetzelfde 

favoriete 'C'-patroon als Premium.

• De verwachte levensduur van de standaardrupskettingen 

wordt geschat op 80% van de Premiumrupskettingen, op 

basis van gebruik in gemiddelde werkomstandigheden.

24 maanden / 2000 uur of

36 maanden / 3000 uur

 GARANTIE

* zie garantievoorwaarden op de laatste pagina
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BOBCAT RUPSKETTINGEN 
VOOR COMPACTE GRAAFMACHINES

Rupskettingen voor graafmachines worden meestal gebruikt bij lagere snelheden en voor minder agressieve 

toepassingen dan die voor compacte graafmachines. Toch worden ze blootgesteld aan dezelfde veeleisende 

werkomstandigheden en zeer zware belasting. 

De rubberen rupskettingen van Bobcat zijn toegesneden op de toepassingen en prestaties van Bobcat-

graafmachines. Ze zijn uitstekend bestand tegen zware werkomstandigheden, maar leveren ook soepel rijgedrag 

van de machine en optimale bedrijfskosten. Zonder compromis aan de prestaties. Rubberen rupskettingen voor 

graafmachines zijn in twee opties beschikbaar voor het merendeel van de machines. U hebt de keuze tussen 

Premium en Standaard rupskettingen, waarbij elk van hen het patroon gebruikt dat met de expertise van Bobcats en 

onze fabrikanten is geselecteerd.

BOBCAT RUPSKETTINGEN VOOR COMPACTE GRAAFMACHINES

MODEL
FORMAAT RUPSKETTINGEN

(Breedte x steeklengte x 
aantal schakels)

PREMIUM STANDAARD

ONDERDEEL
NUMMER

PROFIEL
PATROON

ONDERDEEL
NUMMER

PROFIEL
PATROON

316 180 × 72 × 38 7373948 G
418, E08, E10, E10e, E10z 180 × 72 × 39 7255246 E 7373949 F

319, E14
180 × 72 × 41 7373950 F
200 × 72 × 41 7365328 L

119, 120, 122 230 × 72 × 43 7373951 G
321, 323, E16, E17, E17z, E19 230 × 48 × 66 7259426 D 7373952 H
E20, E20z 230 × 48 × 72 7259427 D 7373953 H
E25 250 × 52,5 × 76 7298190 A 7419905 K
E26 250 × 52,5 × 80 7320132 A
225 320 × 100 × 40 6663953 B

225, 325, 328
300 × 52,5 × 74 7030471 A
320 × 52,5 × 74 6672773 A

329, 331, 334, 428, 425, E26, E27, 
E27Z, E32, E34 300 × 52,5 × 80 7243364 A 7373954 I

E35 300 × 52,5 × 84 7275801 A 7373955 I
335, 430, E42 320 × 55 × 88 7373956 E
337, 341, 435, E45, E50, E55 400 × 73 × 74 7303382 C 7373957 K
E60, E62 400 × 72,5 × 76 7365330 C 7373958 K
442 450 × 71 × 86 7373959 K
E80, E85 450 × 81 × 76 7365331 C 7373960 H

Patroonafbeeldingen zijn alleen ter illustratie.  
De werkelijke loopvlakpatronen variëren per maat en PN.
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BOBCAT RUPSKETTINGEN 
VOOR COMPACTE LADERS

Laat uw Bobcat compacte rupslader maximaal presteren met duurzame originele rubberen rupskettingen van 

Bobcat, ontworpen voor de zwaarste toepassingen, soepel rijgedrag en onovertroffen levensduur. Comforta-

bel rijgedrag zonder compromis aan tractie of levensduur. 

Bobcat-rupskettingen hebben zich bewezen door hun bestendigheid in de meest veeleisende omstandigheden. 

Daarnaast bieden ze soepeler rijgedrag, doordat het gewicht van de machine wordt verdeeld over een groter 

oppervlak. Met de tractie van onze rupskettingen kunt u de mogelijkheden van uw lader ten volle benutten. 

Patroonafbeeldingen zijn alleen ter illustratie.  
De werkelijke loopvlakpatronen variëren per maat en PN.

BOBCAT RUPSKETTINGEN VOOR COMPACTE LADERS

MODEL

FORMAAT 
RUPSKETTINGEN
(Breedte x steek-

lengte x aantal 
schakels)

PREMIUM CPATROON STANDAARD CPATROON MULTIBARNOKKEN

ONDER
DEEL

NUMMER
PROFIEL
PATROON

ONDER
DEEL

NUMMER
PROFIEL
PATROON

ONDER
DEEL

NUMMER
PROFIEL
PATROON

MT55
180 × 72 × 39 7009964 C 7030470 A
250 × 72 × 39 7009965 C

T110 250 × 72 × 52 6688373 C 7419906 C

T140, T450
300 × 84 × 46 6682177 C 7419907 C
320 × 84 × 46 6987675 B

T180, T190, T590
320 × 86 × 49 6680161 C 7316758 C
320 × 84 × 50 6988318 B
400 × 86 × 49 6685650 C 7316759 C 7030194 B

T650

320 × 86 × 52 6680149 C 7316760 C
320 × 84 × 53 7261331 B
450 × 86 × 52 6680150 C 7316761 C
450 × 84 × 53 6988320 B

T250, T300, T320, T770
320 × 86 × 55 6678748 C 7316762 C
450 × 86 × 55 6678749 C 7316763 C 7320105 B

T870 rolophanging
450 × 86 × 58 7277043 C 7316764 C
450 × 84 × 60 6989042 B

T870 Torsieophanging 450 × 60 × 86 7266334 C 7316765 C

CBA



5

LOOPVLAKPATRONEN VAN RUPSKETTINGEN 
VOOR BOBCAT COMPACTE LADERS
 

Voor laders houden we vast aan het beproefde 'C'-patroon in de hele machineserie, dat zowel in de Premium- als in 

de Standaarduitvoering wordt aangeboden. MBL-rupskettingenpatroon wordt aangeboden voor de situaties waarbij 

er meer tractie in natte of losse omstandigheden nodig is. De keuze tussen smalle en brede ''C''-rupskettingen geeft 

u de mogelijkheid om de eigenschappen van de machine aan te passen aan het terrein of de toepassing. Voor meer 

bodemdruk, tractie en duwkracht kiest u voor smalle rupskettingen. Brede rupskettingen zijn een goede keuze voor als 

een lagere bodemdruk en meer flotatie nodig is. 

Multi-Bar-nokkenpatroon

Duurzame rupsketting voor alle seizoenen, met 

onovertroffen tractie in natte omstandigheden en 

langere levensduur op harde, vlakke ondergrond. 

Aanbevolen gebruik:

• Geweldig voor alle algemene bouwwerkzaamheden

• Uitstekend in zand en vuil of sneeuw

• Niet aanbevolen voor extreem rotsachtige 

omstandigheden.

Premium C-patroon

De meest duurzame en best-

presterende rupskettingen voor 

alle seizoenen op de markt. Een 

van de meest veelzijdige en 

compromisloze rupskettingen die 

ook wordt toegepast in serieproductie. Biedt  

onovertroffen tractie in de meeste toepassingen.

Aanbevolen gebruik:

• Fantastisch voor alle bouwwerkzaamheden 

en zware toepassingen waar veel bedrijfsuren 

worden gemaakt.

• Uitstekend geschikt voor werk met grond, 

modder en rotsen en in sloopwerk

• Niet aanbevolen voor sneeuw

V-vormig patroon

Diep loopvlakpatroon in V-vorm, 

geïnspireerd op rupskettingen 

van landbouwvoertuigen. Biedt 

ongekende tractie in modder 

en zachte aarde met stabiel 

en comfortabel rijgedrag en 

uitstekende reiniging.

Standaard C-patroon

Deze rupsketting biedt 

duurzaamheid en tractie voor 

gebruik in alle seizoenen, voor een 

lagere prijs. Het is identiek aan 

het patroon dat wordt gebruikt 

bij productie, en is een van de meest veelzijdige 

rupskettingen op de markt. Het presteert goed bij alle  

verschillende toepassingen.

Aanbevolen gebruik:

• Geweldig voor alle algemene bouwwerkzaamheden

• Uitstekend bij vuil en modder

• Niet aanbevolen voor bij sneeuw en extreem 

rotsachtige omstandigheden. 
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GEBRUIK ORIGINELE BOBCATRUBBEREN RUPSKETTINGEN OM HET MEESTE UIT UW INVESTERING TE HALEN.

Met originele rubberen rupskettingen van Bobcat profiteert u van lagere operationele kosten en de hoogste 

productiviteit. Bovendien bieden ze meer comfort en minder loopvlakslijtage dan ongecertificeerde, niet-

goedgekeurde aftermarketrupskettingen.  

Volg de onderstaande aanbevelingen voor de beste rupskettingen voor u, op basis van uw toepassingen en 

bedrijfsuren.

MULTIBAR
NOKKENPATROON

PREMIUM 
CPATROON

STANDAARD 
CPATROON

STEEN VUIL ZAND BETON SLOOP
WERKEN TURF SNEEUW MODDER HELLINGEN KLEI

PREMIUM 
C-PATROON

STANDAARD 
C-PATROON

MULTI-BAR-
NOKKENPATROON

Best Beter Goed

KIEZEN VAN DE JUISTE RUPSKETTINGEN 
VOOR COMPACTE RUPSLADERS
Wij bij Bobcat raden altijd aan om rubberen rupskettingen van Bobcat te gebruiken in plaats van niet-ge-

certificeerde, niet goedgekeurde rupskettingen.

De fabricagetechnologie bestaat uit een geavanceerde combinatie van speciale soorten gevulkaniseerd rubber, 

samen met stalen verstevigingsplaten en lussen van stalen koorden. Door de juiste vorm, het juiste patroon en 

de juiste diepte te ontwerpen en daarbij duidelijk gespecificeerde rubbermaterialen te gebruiken, worden een 

lange levensduur, een lage gronddruk en een grote tractie gegarandeerd. Dankzij de expertise die wij in het 

testen hebben verworven, werken we altijd samen met onze Bobcat-leveranciers om de componenten voor onze 

machine continu te optimaliseren, en de rubberen rupskettingen zijn daarop geen uitzondering.

Goedkope 
aftermarket 

rupskettingen

Gemiddelde 
aftermarket 

rupskettingen

* Bovenstaande uurcijfers zijn gebaseerd op het gebruik in gematigde werkomstandigheden

ORIGINELE BOBCAT  
RUBBEREN RUPSKETTINGEN

ONGECERTIFICEERDE  
AFTERMARKET RUPSKETTINGEN

400+

Bedrijfsuren*

600+ 800+ 1000+

Pr
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DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.
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Hoewel Bobcat-machines in de zwaarste omstandigheden werken, is het belangrijk om verkeerde toepassingen of 

gebruik te vermijden in combinatie met slecht onderhoud en verkeerde spoorspanning. 

Om een optimale spanning in de rupskettingen te krijgen, testen en valideren we de correcte interactie 

met de componenten van het onderstel. Onze gespecialiseerde technische en testteams voeren strikte en 

veeleisende validatieprocessen uit, zowel in het laboratorium als op het terrein. 

Voor de prestatie- en duurzaamheidstests op het terrein, die in reële omstandigheden op modderige, zanderige 

en rotsgrond worden gerealiseerd, gebruiken we onze testpolygoon. Hiermee concentreren we ons op de meest 

courante storingsmodi en simuleren we een extreem gebruik van de machine zoals werken op een rotsachtige 

ondergrond, over een stoeprand rijden, stilstaan op een steile helling en ontsporing simuleren.

Graafmachinegebruik dat waarschijnlijk schade aan de rupsketting zal veroorzaken terwijl de aanbevolen 

spanning en systeemcondities niet worden gehandhaafd.

RUBBEREN RUPSKETTINGEN 
SCHADEPREVENTIE EN ONDERHOUD

SCHERPE OBJECTEN 
Risico op beschadiging van de 

nokken en de hoofdkabel.

OM DE AS DRAAIEN 
Risico van detracking met kans 

op beschadiging van de nokken 
en kern.

OP EEN HELLING WERKEN 
Risico van detracking of 

overmatige schade aan de 
nokken.

RAND VAN RUPSKETTING IN 
SCHUINE HOEK 

Extreme slijtage aan zijrand 
en mogelijke schade aan de 

ijzeren kern.

MACHINE OVER EEN GEUL 
Mogelijke schade aan nokken 

en/of ijzeren kern.

ONEFFEN OPPERVLAK 
Risico van detracking met 

nokken/kernbeschadiging.

SLIPPEN 
Belasting & snelheid op juiste 

wijze om snelle slijtage van het 
loopvlak te voorkomen.

RAKEN MET BAK 
Risico van nokken-, kern- en/of 

hoofdkabelschade.

• Het handhaven van de aanbevolen rupskettingspanning zoals beschreven in de bedieningshandleiding van de 

machine helpt de levensduur van de rupskettingen te maximaliseren. Regelmatige reiniging en onderhoud van het 

gehele rupskettingsysteem is essentieel voor een lange levensduur. 

• De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten, maar geen schade door gebruik of installatie als gevolg van 

verkeerde toepassing, verkeerd gebruik, nalatigheid, wijziging, ongeval, veld- en wegrisico, overbelasting, verkeerde 

aansluiting van tegenoverliggende zijsporen, gebruik van niet-originele onderwagenonderdelen, of slechte 

mechanische staat, onderhoud of afstelling.



Bobcat is een bedrijf van Doosan. 
Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots 
al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. Bobcat en het Bobcat-logo zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen.  
©2020 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.
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BOBCAT GARANTIEVOORWAARDEN  
VOOR PREMIUM RUPSKETTINGEN  
VOOR GRAAFMACHINES
Geselecteerde Bobcat Premium rubberen rupskettingen voor graafmachines 

worden gedekt door een garantie van maximaal 36 maanden of 3000 uur voor 

het hoogste gebruiksgemak en gemoedsrust. De garantie dekt defecten in 

materiaal of fabricage waardoor de rupskettingen niet meer kunnen worden 

gebruikt, die zich voordien tijdens correct gebruik.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

Uren / maanden - wat het eerste voorkomt. Als er 

geen onderhoudsmaanden bekend zijn, wordt de 

productiedatum gebruikt.

GARANTIEVOORWAARDEN
MODEL ONDERDEEL

NUMMER
SERVICE

MAANDEN URENLIMIET

E08, E10 7255246 24 2000
E14 7365328 24 2000
E17, E17z, E19 7259426 24 2000
E20 7259427 24 2000
E25 7298190 24 2000
E25 (K2) 7320132 24 2000
E26, E32 7243364 24 2000
E35 7275801 24 2000
E45, E50, E55 7303382 24 2000
E60, E62 7365330 36 3000
E80 7365331 36 3000

•  Rupskettingen van premiumkwaliteit met een 

verlengde garantieperiode tot en met 24 maanden of 

2000 uren, of zelfs 36 maanden of 3000 uren*

• Optimaal comfort met minder trillingen en geluid

• Marktleidende lange levensduur en duurzaamheid

• Hoogwaardige stalen draden met hoge treksterkte die 

bestand zijn tegen snijden en uitrekken

• Geavanceerde verbindingen voor de hoogste 

impactabsorptie

• Verbeterde karkasrandbeveiliging verlengt de 

levensduur van de rupsketting

Voor meer informatie over het garantiebeleid voor 

onderdelen en gegevens over voorwaarden, dekking, 

verplichtingen en uitsluitingen verwijzen wij u naar de 

BOBCAT STANDAARD GARANTIEPOLIS (6720983).

Alle Bobcat-rupskettingen zijn gemaakt voor grotere productiviteit en bieden de laagste bedrijfskosten voor elke 

toepassing. Wij zijn er zeker van dat onze rupskettingen voor graafmachines voldoen aan de strengste eisen en garanderen 

dat ze vrij zijn van defecten in materiaal en fabricage. Om u gemoedsrust te geven, geven wij extra zekerheid bij 

geselecteerde graafmachine rupskettingen door middel van een verlengde garantieperiode.

GARANTIEVOORWAARDEN VOOR PREMIUM 
RUPSKETTINGEN VOOR GRAAFMACHINES

24 maanden / 2000 uur of 

36 maanden / 3000 uur  
GARANTIE


