
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  

 



 

 

Norcar 755 XC 

 

755 xc  De kleine alleskunner 

 

Norcar’s kleinste kniklader, de 755xc, is een veelzijdige machine voor zowel de professionele als particuliere gebruiker. Met zijn 

uitermate kleine draaicirkel en compacte constructie is het de meest efficiënte kniklader in zijn gamma. 

De 755xc heeft een zeer hoge tractie en een laag eigen gewicht. Het rijsysteem is hydrostatisch en wordt bediend door een 

rijpedaal.  

  

Kies uw gewenste rijststeem 

 

Norcar biedt nu drie verschillende rijsystemen aan voor zijn knikladers.  

• Prodrive is de standaard voor alle laders,.  

• EasyDrive   

 

Prodrive 
Prodrive is een uitstekende keuze voor iedereen die maximale controle wil hebben over de eigenschappen van de lader. Het 

Prodrive-systeem biedt u tegelijkertijd volledige controle over zowel het aandrijfvermogen van de lader als de snelheid.  

Het toerental van de motor wordt bepaald door het gaspedaal                                                                           dat met uw rechtervoet 

wordt bediend. Met het ProDrive-systeem kan het toerental van de motor ook worden afgesteld met behulp van de handgas, 

waardoor een efficiënt gebruik van hydraulische toebehoren, zoals gazonmaaiers, mogelijk wordt. 

De rijrichting en snelheid worden zacht en naadloos aangepast met het linker pedaal zonder dat u uw voet hoeft te bewegen. De 

machine wordt bediend door eenvoudigweg het pedaal naar voren of naar achteren te drukken om te rijden, terwijl de lader stationair 

blijft wanneer het pedaal in de middelste stand staat. 

Een groot voordeel van het ProDrive systeem is de mogelijkheid om het gaspedaal te gebruiken om snel het toerental van de motor 

aan te passen voor sneller heffen en voor meer vermogen, of voor rustig en stil te rijden wanneer het vermogen niet nodig is. Het 

ProDrive systeem is zeer geschikt voor werkzaamheden waarbij een hoge mate van 

Precisie vereist is, bijvoorbeeld werken aan groene zones, straatwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden. 

 

 

Easydrive 
Het rijden met een EasyDrive, is zoals de naam al aangeeft, eenvoudig. 

Met de handgas kan het toerental van de motor worden aangepast aan de noden van de uit te voeren werken en aan de behoeften 

van elk hydraulisch toebehoren 

De bediening is gemakkelijk en naadloos wanneer de twee afzonderlijke pedalen worden gebruikt om vooruit of achteruit te rijden. De 

pedalen worden met de rechtervoet bediend en bieden een ontspannen en ergonomische bestuurder positie. 

EasyDrive is zeer geschikt wanneer er verschillende gebruikers zijn, bijvoorbeeld voor verhuur, in stallen en voor privégebruikers. 

Bestuurders wennen er snel aan om de lader op een veilige en efficiënte manier te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Prodrive             Easydrive 



 

 

Norcar 755 XC 

 

Draaicirkel en hefhoogte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiplast 

Kiplast met palletvork Recht Geknikt 

A. Transport positie, kg 600 430 

B. Arm recht, kg 880 580 

C. Arm recht, kg 590 380 

      



 

 

Norcar 755 XC 

 

Technische Informatie  

 

✓ Motor 

Merk       Kubota 

Model       722 

Cilinders       3 

Brandstof      Diesel 

Cilinderinhoud (cm³)     719 

Koelingssysteem      Vloeistof 

 

✓ Kracht 

Vermogen (kW/PK)     15/20 

Max koppel (Nm)      46 

Op motortoerental (tr/min)     2600 

Max snelheid motor zonder last (tr/min)   3600 

 

✓ Elektrisch systeem 

Batterij (V-Ah)      12-53 

Generator (A)      40 

 

✓ Servicevolumes  

Koelingssysteem (l)     5 

Motorolie (l)      3.8 

Brandstoftank (l)      15 

Hydrauliektank (l)      40 

Totaal volume hydraulisch systeem (l)   45 

 

✓ Prestaties 

Hefvermogen hydraulisch (kg)    1150 

Uitbreekkracht 50 cm (kg)     900 

Kiplast, recht (kg)      750 

Kiplast, geknikt (kg)     490 

Eigen gewicht (kg)     960 

Rijsnelheid (km/h)     0-13 

Trekkracht (kg)      950 

 

✓ Hydraulisch systeem 

Werkhydrauliek (l/min)     29 

Druk (bar)      250 

Hydrauliek rijsysteem (l/min)    75 

Max. Hydrauliek rijsysteem (bar)    250 

 

✓ Cyclustijden 

Heffen arm (s)      2.8 

Zakken arm (s)      2.1 

Bak vullen (s)      1.7 

Bak kantelen (s)      2.1 

Rotatie stuur L/R (terug)     3.5 / 4.7 

 



 

 

Norcar 755 XC 

 

 

Standaarduitrusting 755xc 

 

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel 

Werklichten vooraan 

Handrem manueel bediend/veiligheidssysteem 

Zweefstand op de hefarm 

Handgas/voetgas 

Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming 

Geveerde zetel, armsteun rechts 

Verstelbare stuurkolom 

ProDrive 

 

 

STANDAARD  UITRUSTING 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

EXTRA OPTIES 

 

• Verkeersverlichting - Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw 

dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten. 

 

• Armsteun Links - Zorgt voor meer comfort. Aangewezen als de machine voor langere tijd wordt gebruikt bij openbare 

werkzaamheden en terreinonderhoud. 

 

• Stoelverwarming -  Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden. 

 

• Combi Trekhaak -  Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. 

Multiefaster snelsluitsysteem 

Met de Multi connector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af 

te koppelen. Met de Multi connector kunnen alle hydraulische slangen worden 

verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!). 

 

Fobs Bescherm dak 

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten 

Knikpuntvergrendeling 

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de 

knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij 

geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe. 

 



 

 

Norcar 755 XC 

 

 

• Trekhaak – Trekhaak met standaard 50 mm bol. 

 

• Motorblokverwarming - Verbetert het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer.  

Aangewezen plug-in tijd 30 min. 

 

• Zwaailamp –  Waarschuwt omstaanders 

 

• Achteruitkijkspiegels - Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft 

achter hem 

 

• LED Werklichten 755 – Twee LED werklampen, Zowel naar voor als achter gericht. 

 

 

 

BANDEN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 23 x 8,5-12 GR 

Grasband uitermate geschikt voor werkzaamheden waar tractie nodig is, maar de  

ondergrond toch niet mag beschadigd worden. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, 

beton,.. Machinebreedte 105 cm. 

 

Band 23x8,5-12 IN  

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan 

werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde 

 gravel. Machine breedte 105 cm 

 STANDAARD 

 

Band 23 x 10,5 - 12 GR 

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te 

zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat 

de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 110 cm. 

 

Band 23 x 5,7-12 IN 

Uitermate geschikte band voor werken in nauwe ruimtes (asfalt, beton, ...) Machine breedte 

93 cm. 

 

Band 23 x 8,5-12 TR 

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op 

grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat  

de band proper blijft als er op natte ondergrond gereden wordt. Machinebreedte103 cm. 

 

 



 

 

Norcar 755 XC 

 

T O O L S  

 

• Heavy duty grondbak  (90 - 105 - 120 – 140 cm) 

• Nivelleerbak (120 cm) 

• Multiconnector 

• Volumebak (105 cm) 

• 4 in 1 bak (108 cm) 

• Adapter: Norcar till Trima/SMS 

• Nivelleerrek 

• Nivelleerrek HD (120 - 150 cm) 

• Palletvork 100 cm 

• Stenenverzamelbak 

• Sleuvengraver 

• Voederbak 

• Tilt adapter 

• Big bag lifter 

• Boor 

• Mini graafarm 

• Sneeuwborstel 150 cm 

• Zoutstrooier 

• Carrousselborstel (plastic + staal) 

• Carrousselborstel (plastic) 

• Dozerblad (140 cm) 

• Grijpbak 

• Pistesleep 

• Mestvork (90 – 105 - 112 cm) 

• Ronde balenklem 

• Strovork 

• Strovork voor ronde balen 

 

 

 

E X T R A  T O O L S  

 

Volumebak (150 cm)      Borstel 

Dozerblad (190 cm)      Nivelleerbak (150 cm) 

Houthakselaar      Volumebak (120 cm) 

Frees       4 in 1 bak (125 cm) 

Grasmaaier (120 -140 cm)     Matrix, asfalt bak 

Mestvork (155 cm)      Dozerblad verbredingsstukken 25 + 25 

Sneeuwborstel 200 cm 

https://www.norcar.com/fl/tool/heavy-duty-grondbak-105-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/nivelleerbak-120-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/multiconnector
https://www.norcar.com/fl/tool/volumebak-105-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/4-1-bak-108-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/adapter-norcar-till-trimasms
https://www.norcar.com/fl/tool/nivelleerrek
https://www.norcar.com/fl/tool/nivelleerrek-hd-120-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/palletvork-100-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/stenenverzamelbak
https://www.norcar.com/fl/tool/sleuvengraver
https://www.norcar.com/fl/tool/voederbak
https://www.norcar.com/fl/tool/tilt-adaptor
https://www.norcar.com/fl/tool/big-bag-lifter
https://www.norcar.com/fl/tool/boor
https://www.norcar.com/fl/tool/mini-graafarm
https://www.norcar.com/fl/tool/sneeuwborstel-150-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/zoutstrooier
https://www.norcar.com/fl/tool/carrousselborstel-plastiek-staal
https://www.norcar.com/fl/tool/carrousselborstel-plastiek
https://www.norcar.com/fl/tool/dozerblad-140-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/grijpbak
https://www.norcar.com/fl/tool/pistesleep
https://www.norcar.com/fl/tool/mestvork-112-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/ronde-balenklem
https://www.norcar.com/fl/tool/strovork
https://www.norcar.com/fl/tool/strovork-voor-ronde-balen
https://www.norcar.com/fl/tool/volumebak-150-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/borstel
https://www.norcar.com/fl/tool/dozerblad-190-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/nivelleerbak-150-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/houthakselaar
https://www.norcar.com/fl/tool/volumebak-120-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/frees
https://www.norcar.com/fl/tool/4-1-bak-125-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/grasmaaier-120-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/matrix-asphalt-bak
https://www.norcar.com/fl/tool/mestvork-155-cm
https://www.norcar.com/fl/tool/dozerblad-verbredingsstukken-25-25
https://www.norcar.com/fl/tool/sneeuwborstel-200-cm

