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• 4-цилиндров двигател / 3400 TIER IV FINAL

ГАМА 5000

• Модулна 5-степенна трансмисия за 3 гами - Global и Advanced
• Кабина с 4 точково окачване с повишена видимост
• Навесна система  с капацитет до 4400 кг 

и хидравлична система от 110 л / мин.

МОДУЛНА  ТРАНСМИСИЯ В РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ

 

Предизвикателството на дизайнерите на ARBOS изобщо не 
е било лесно: проектиране на проста и ефективна трансмисия, 
модерна и надеждна, без да бъдат засегнати лекотата на 
използване и разходите за експлоатация. Резултатът е много 
ясен: една„достъпна“ трансмисия, в съответствие с настоящите 
технически решения, стабилна и надеждна във всички ситуации, 
както беше демонстрирано в рамките на строгите тестове 
проведени при полеви условия.Основният дизайн е разработен 
в две различни конфигурации: 
Global и Advanced.
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ДИЗЕЛОВИЯТ ДВИГАТЕЛ НА 2015 г.

ОТВОРЕНО ПОЛЕ

За серията 5000 не можем да се  задоволим с който и да е двигател, а искахме един иновативен, 
ефективен двигател, с нисък разход на гориво и 100% надеждност. Избрахме Kohler 3404 TCR SCR Tier IV F,
четирицилиндров, работен обем от 3400 куб.см., забележителен в сегмента на селскостопанските двигатели; 
не е чудно, чебе номиниран за "дизелов двигател на 2015 г.". Понастоящем серията ARBOS 5000 предлага 
модели от 110 к.с. до 130 к.с., с максимална мощност до 136 к.с. и 95% от въртящият момент да е наличен 
между 1300 и 1800 оборота в минута. Една от изключителните възможности на тези двигатели е компактната 
SCR система (с интегриран DOC), монтирана при отделянето на отработените газове; функционален при 
намален радиус на завой.

KOHLER 3404 TCR SCR

• 4 цилиндъра, работен обем 3.400 куб.см., Tier IV F
• Максимална мощност 136 к.с. ( 95% налични при 1900 оборота в минута)
• Максимален въртящ момент от 500 Nm при 1400 оборота в минута
• 95% от максималния въртящ момент налични от 1300 до 1800 оборота в минута
• Въртящ момент при задвижване 410 Nm и увеличение на въртящия момент с 36%
• Специфична консумация 205 g / kWh
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Стил, комфорт, функционалност: в 
интериора на кабината ще откриете среда 
типична за автомобилната индустрия, 
предназначена да предложи комфорт и 
ергономичност, гостоприемна по 
време на дългите работни дни, 
успешно съчетани видимост, 
комфорт и максимално ниво на 
безопасност. Перфектно 
контролирано налягане, 
понижено ниво на шум и 
комфортен микроклимат, който 
е постоянен във всеки един 
сезон и всеки час от деня, като 
към всичко това се добавя 
изключително достъпна и 
комфортна  позицията за 
шофиране. Широката 
остъклената повърхност,  на 360 
градуса (ъгъла на видимостта 
напред е 42градуса нагоре и този 
на видимостта назад е 30 градуса 
надолу) гарантира  изключителна 
видимост и улеснява операциите с 
челен товарач и с оборудване, което е 
свързано в задната част. В основата на  
дизайна на кабината е авангардният подход 
на инженерите, със структура 
предназначена да разпределят усилията 
равномерно по цялата повърхност, като 
така  става много по-безопасна и се 
оптимизира съотношението тегло / 
мощност, благодарение на пониженото 
тегло, намалено с около една трета в 
сравнение с традиционните решения. 
Специфичният профил на покрива 
намалява, също така, височината на 
трактора и улеснява възприемането на 
размерите в места, където достъпът е 
труден. Елегантност, удобство, видимост и 
безопасност: трудно ще намериш по добри.

УДОБЕН ПРИ ТРАНСПОРТ

ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО: НАИСТИНА ЕРГОНОМИЧНО
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Интуитивният характер и простото взаимодействие на оператор - машина, по отношение на позицията, натоварването и 
лостовете за управление, са в основата на дизайна на кабината. Инвертора под волана (механично синхронизиран или 
хидравличен) е удобен и функционален както и скоростния лост, система за повдигане и управление на клапаните , винаги 
са под ръка, докато електро-хидравличните бутони за блокаж да диференциала и за включване на 4WD позволяват 
незабавни и инстинктивни маневри. В кабината, сред многото интересни решения, можем да намерим кормилната колона 
(с регулиране в дълбочина и височина) с волан с три лъча, който - благодарение на сервоусилвателя - подобрява нивото на 
комфорта. На контролното таблото е поставено управлението на осветлението, отоплителната система и климатичната 
система. Мощният климатик (изцяло под капака, с къс и много ефективен циркулационен кръг), отворите на вентилацията и 
извивките на прозорците оптимизират циркулацията и гарантира равномерна климатизация без максимални прагове на 
топлина или студ. Гамата 5000 се предлага с традиционен аналогов екран или с модерен 7 инчов TFT цифров дисплей с 
опростен, персонализиран интерфейс.



ОТВОРЕНО ПОЛЕ

4/3404бр./cm3

Модел
Цилиндри / работен обем на двигателя
Инжекционна система 2000 bar Common Rail
Клапани
Максимална одобрена мощност (2000/25 / EC)
Номинален режим

Охладителна система

Управление на двигателя
Въздушен филтър

Ауспух
Система after treatment
Капацитет на резервоара ад блу
Капацитет на резервоара

Съединител Двоен сух 13инчов съединител с  хидравлично управление

Брой на нивата на скоростта
Брой гами

Максимална скорост
Инвертор
4WD

Блокаж на диференциала

Съединител
Брой на нивата на скоростта
Брой гами
Супер – редуктор
Брой предавки
Максимална скорост
Инвертор Powershift
4WD електро-хидравлично свързване

Блокаж на диференциала Блокаж 100%, електро-хидравлично свързване

50 кm/h ограничени на 40 кm/h при икономичен режим на двигателя ( 1840 оборота в минута)

FWD - REV 45 + 15 ( 3 етапа Powershift при натоварване )

STD
2
5

Мултидиск в маслена баня

Блокаж 100%, електро-хидравлично свързване

електро-хидравлично свързване
Механичен, с лост под волана

40 кm/h

Супер – редуктор
Брой предавки FWD - REV 30 + 30 ( 2 етапа Powershift при натоварване )

STD
2
5

л. 160
л. 25

DOC+SCR интегрирана в странична евакуация
странична евакуация на колоната на кабината

Сух с обезопасителен патрон и прахоуловител
Електронно 

Течност-Масло-Газ (EGR)

Максимален въртящ момент

Режим на двигателя при максимален въртящ момент об./мин. 1400 1400 1400

Nm 470 480 500
об./мин. 2200
К.С./KW 110/82 122/90 136/100

16 клапана

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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АДАПТИВНА 
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
За хидравличната система, "адаптивност" е 
ключовата дума: от традиционната навесна 
система - с едно полезно, интуитивен 
устройство Easy Lift за връщане и спускане 
до предварително зададената позиция,  да 
електронният лифт с регулиране по 
височина, дълбочина, сила и позиция, за 
тези, които изискват максимална точност и 
комфорт. 

Двете версии имат голям капацитет за 
повдигане (4400/4600 кг), така че 
транспортираната  машината може лесно да 
се използва. Допълнителните управляващи 
клапани за хидравлично захранване на 
машините взаимодействат със система с 
голям дебит 110 л / мин., от които до 70 л / 
мин. са специално предназначени за 
задвижването на машината.

KOHLER 3404 TCR SCR Tier IV Final

ДВИГАТЕЛ

ТРАНСМИСИЯ GLOBAL

ТРАНСМИСИЯ ADVANCED
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Съединител

Спирачна система

Спирачна система ремарке

Серво управление STD
Ъгъл на завъртане

тип heavy duty (тежкотоварен)
Предна противотежест

Задна навесна система Механична с електронен Easy Lift (OPT)

Товароподемност кг.

брой 2/3/4 механични клапана + един електро-хидравличен разпределител (общо 4)

4.400 кг. (с допълнителни външни цилиндри)
Капацитет на помпата

Допълнителни клапани
Захващане в 3 точки

Предна навесна система

Вентилационна система

Екран

Седалка на водача

дигитален, 7 инчов TFT екран
с механично окачване + предпазен колан

с пневматично окачване + предпазен колан

климатик

оригинално обезшумена, закачена на каучукови блокчета, таван с повишена видимост и извит профил, 
до 8 работни светлини (4 задни + 4 предни) + телескопични огледала за обратно виждане (TMR)

Рамена кат. 2 или 3 с бърза връзка + трета хидравлична точка (OPT)
Максимална капацитет на товароподемност 2000 кг

Монолитна противотежест от 850 кг

л. / мин. 110 л. / мин. с напълно открит център
70 л. / мин. за оборудването

динамични

10 противотежести тип куфар от 48 кг + 60 кг опора на оста - общо 540 кг

55°

Мултидиск в маслена баня и задействане на 4WD
Хидравлична

Пневматична

Мултидиск в маслена баня
Скорост об./мин. 540-1000/540-540Е
Задействане Електро-хидравлично

ЗАДЕН СИЛООТВОДЕН ВАЛ

СПИРАЧНА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДЕН МОСТ

НАВЕСНА И ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМИ

ПОЗИЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ



7

ОТВОРЕНО ПОЛЕ

ГАБАРИТИ 
ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Отзад 540/65 R34 600/65 R38 (W18L*38) 600/65 R38 (W18L*38)

Отпред
Максимална дължина при захващащите рамена
Ширина (мин. - Макс.)
Максимална височина на кабината
Просвет

Междуосие
Ширина на предна стъпка (мин. макс.)
Ширина на задна стъпка (мин. макс.)

Тегло с кабината 4.200 4.600 4.600кг

мм 1436-1868 1436-1868 1366-1938
мм 1559-2013 1559-2013 1559-2013
мм 2.347 2.397 2.397

452 524 524
2.644 2.756 2.756

мм
мм

мм

1916-2348 1916-2348 1966 - 2538
мм 4.249 4.299 4.299

440/65 R24 440/65 R28 (W14L*28) 440/65 R28 (W14L*28)

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО: със задни гуми



АРБОС БАЛКАН ЕООД
1138 София, България Бул. “Самоковско шосе“ №66, ет.2, офис 5
Tel: +35.988.372.2332
Web site: www.arbos-bulgaria.bg; e-mail: office@arbos-bulgaria.bg
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