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• MS 8100

.

• MS 8100 PT

• MS 8100 SUPER L

• MK

• MSD 2.0 COMBI

Изсяващ апарат тип 8000
Рамка със сгъваеми секции и хидравлично устройство Easy-Set
Транспортната ширина е между 2,54, 3,0 и 3,20 метра
Предпазно устройство за предотвратяване на случайно 
отваряне на рамката Захващане в три точки

Силоотводен вал 540 min-1
Ос на силоотводния вал със свободно колело 1 ̎ 3/8 Z6 (дължина 510 мм)
Индикатор за вакуум
Автоматичен маркир на редове
Централизирана 21-степенна скоростна кутия
Гама на сеещите дискове
Гама междуредови пръстени
Семенни сепаратори с малки размери
Транспортьор за събиране на остатъчните семена
Лост за повдигане на елемента
Лост за движение на елемента
БЕЛЕЖКИ: Минимум 2 хидравлични клапана на трактор

Технически характеристики

МАШИНИ ЗА НАТОРЯВАНЕ

• Трактори
• Трактори за овощни градини и лозя
• Пръскачки разпръскване на

хербициди
• Пневматични редосеялки за

директна сеитба
• Прецизни пневматични редосеялки
• Редосеялки с ротационна брана
• Машини за наторяване
• Продълбочители

А
РБО

С БА
Л

КА
Н

 ЕО
О

Д
1138 Соф

ия, България Бул. “Сам
оковско ш

осе“ №
66, ет.2, оф

ис 5
 • 

 • 

 

• MS 8100

• MS 8100 PT

• MS 8230

• MS 8230 PRO

• MS TWIN

ПРЕЦИЗНИ 
РЕДОСЕЯЛКИ 
С ВАКУМ

РЕДОСЕЯЛКА 
С РОТАЦИОННА 
БРАНА

ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ

( ЦАРЕВИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД, СОЯ, ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, РАПИЦА, СОРГО) 

Редосеялките от гамата MS 
Редосеялките от гамата MS имат разпределители, които са основната им силна 
страна. Една от основните причини, поради които разпределителя е толкова 
ефективен и прецизен, е вакумната камера. Вакума или всмукването се създават от 
вентилатор. Всяка вакумна система работи ефективно само, ако засмукването е 
равномерно. Една основа за сеещото колело е монтирана на два сачмени лагера а 
около вакумната камера има само едно уплътнение.

Тази машина се характеризира с 
конструктивна опростеност и не изисква 
специални настройки. Редосеялките са 
много компактни, защото изсеиващите 
апарати са монтирани директно върху 
рамката и имат намалено тегло.

Редосеялките MS 8100 PT са оборудвани 
със здрава, теглична рамка. Опората и 
транспортната количка, също така, имат 
роля на задвижване, по време на 
дейността, за трансмисията. В този 
специален вариант, също така, е включен 
и комплект за течна тор.

Редосеялката MS 8230 е много адаптивна машина, 
която благодарение на хидравличното управление 
на системата за смяна Easy-Set и накланящата се 
рамка позволява намаляването транспортните 
ширини, дори за машини с работна ширина
от 6 м.

За да се осигури отлична производителност дори и в трудни ситуации, когато в 
почвата има остатъци от култури, нашите машини са проектирани и 
конструирани с оптимално разстояние между основата на зъбодържача и 
корпуса на браната.
Това позволява лесното преминаване на големи количества остатъци и 
евентуални камъни, без да причинява блокажи.
Зъбите на браната осигуряват оптимално проникване дори и при трудни 
терени, като същевременно поддържат постоянна работна дълбочина. Валякът 
Paker с диаметър 550 мм е подходящ за среден и твърд терен; е изключително 
гъвкав е и може да се използва в комбинация със редосеялката.
Ротационната брана е MK270, с работна дълбочина до 32 см и изисквана  
мощност до 270 к.с.. Роторите разполагат с опора от противоположни конусни 
лагери. Като опция, всички брани могат да бъдат оборудвани с комплект за 
бързо разглобяване.

Линейна пневматична редосеялка за сеитба, при 
подготвени или полу- подготвени терени, на 
зърнени култури, фуражи и рапица. Работната 
ширина е 6 м със стандартно минимално 
разстояние между редовете от 12,5 см. Броят на 
редовете варира от 40 до 48. Четирите дозатора се 
захранват от електрически двигател и се управляват 
от монитора Arbos X4. Сеялката се сгъва в 2 секции, 
за да достигне транспортна ширина от 2,7 м.

Машината за наторяване MMX е прецизна и компактна машина. Използва се за 
разпространение на гранулирани и прахообразни химически торове, както и тези с формата 
на пелети. Позволява достигане на работни ширини до 36 m.
Устройството за торене, винтовете и отварящите се плочи са изработени от неръждаема 
стомана, за да се предотврати корозията и да се гарантира по-дълъг експлоатационен живот.
Хидравличното задвижване, серийно оборудване, позволява прекъсване на фертилизацията 
от едната страна (ляво или дясно); Например, когато се работи на края на обработваното 
поле, може да се използва само едната секция.

Тороразпръсквачката MMX ELEKTRO е 
прецизна и компактна машина. Използва 
се за влагане на гранулирани, 
прахообразни и пелетизирани химически 
торове. Системата ELEKTRO позволява 
автоматично регулиране на отварянето 
на дозиращите секции според скоростта 
на движение на трактора и 
действителните характеристики на потока 
на минералните торове, използвани за 
торене.
Четирите зареждащи клетки, 
благодарение на автоматичното 
филтриране, изчисляват различните 
характеристики на тора с най-висока 
точност, дори по време на движение.

Линейна механична редосеялка за 
зърнени култури, рапица, соя, люцерна и 
други фуражи в редове  при минимално 
подготвени почви. Компактна, маневрена 
редосеялка предлагана с работна ширина 
от 3 м и пружинен ботуш.

Линейна механична редосеялка за 
зърнени култури, рапица, соя, люцерна и 
други фуражи в редове върху подготвени 
почви. Компактна, маневрена редосеялка 
предлагана с работни ширини от 2,5 до 4 
м и елемент с опростен диск.

Продълбочителите ARBOS от гамата ROCK са проектирани и произведени така, 
че да отговарят на изискванията за употреба при особено твърди почви и 
където съществуват растителни остатъци 
Използваната високоякостна стомана и специалната структура със свързване 
чрез винтови връзки  правят продълбочителите ROCK подходящи за 
най-трудните условия на работа. Всеки анкер е оборудван с осигурително 
устройство, с винт с подходящ размер и накрайник за бързо освобождаване. 
Също така, може да бъде оборудван и с дефлектори за по-добро разбиване на 
земята.
Разстоянието между анкерите може лесно да бъде променено, за да отговаря 
по-добре на нуждите на най-взискателните потребители.
Продълбочителят ROCK може да се използва и във версия без валяк.
Задните ролки са оборудвани с хидравлично движение, тип успоредник, което 
осигурява бързо и прецизно регулиране на работната дълбочина.

Линейна пневматична редосеялка за сеитба на обработени или частично 
обработени терени. Работната ширина варира между 3,0 м и 3,5 м със 
стандартно разстояние между редовете от 12,5 см. Двата дозатора се задвижват 
от електрически двигател и се управляват от монитора X4. Този монитор ви 
позволява бързо да променяте количеството на семената, като зададете 
желаните стойности. Също така контролира потока на семена за всяка секция. 
Функциите за накланяне и изключване на семената са опционални и се 
интегрират в X4 монитора.

Тази машина се характеризира с 
конструктивна опростеност и не изисква 
специални настройки. Редосеялките са 
много компактни, защото изсеиващите 
апарати са монтирани директно върху 
рамката и имат намалено тегло.

Редосеялките MS 8100 PT са оборудвани 
със здрава, теглична рамка. Опората и 
транспортната количка, също така, имат 
роля на задвижване, по време на 
дейността, за трансмисията. В този 
специален вариант, също така, е включен и 
комплект за течна тор.

Тази редосеялка е проектирана да 
задоволи нуждите на големите ферми. 
Твърдата тройна рамка гарантира 
здравина.Тази версия е подходяща за 
обработен или частично обработен терен, 
с максимална работна ширина 12 м. 
Интегрираната транспортна количка 
позволява безпроблемното движение, с 
транспортна ширина от 3,40 м.

MS TWIN на гамата MS 8000, с двоен изсяващ 
апарат, позволява двуредна сеитба използвайки 
техниката quincunx.
MS TWIN ARBOS позволява сеитба на разстояние 
22 см между двойни редове. Предлага се, също 
така, с рамка Easy-Set.

Редосеялките от гамата MS8230 PRO се отличават 
от класическия модел MS8230 с една основна 
техническа характеристика, която се отнася до 
резервоара за тор и свързаните с него 
задвижващи елементи. Този аксесоар се доставя 
стандартно за пневматичната версия с регулатор 
на променливите обороти. Следователно 
редосеялките PRO –фесионални могат да бъдат 
определени като отлични.

Продълбочителят 
ROCK M2 е с височина 
на рамката от нивото 
на почвата 78 см.

Продълбочителят 
ROCK M3 е с височина 
на рамката от нивото 
на почвата 92 см.

Тороразпръсквачката MCA-W ELEKTRO е прецизна и 
компактна машина. Използва се за разпръскване на 
гранулирани, прахообразни и пелетизирани химически 
торове.
Специалната форма на бункера ограничава ширината до 
само 1.10 метра, което позволява да бъдат наторени 
култури с много близки редове. 
Системата ELEKTRO позволява автоматично регулиране на 
отварянето на дозиращите секции според скоростта на 
движение на трактора и действителните характеристики на 
потока на минералните торове, използвани за торене.
Четирите зареждащи клетки, благодарение на 
автоматичното филтриране, изчисляват различните 
характеристики на тора с най-висока точност, дори по 
време на движение.

Тороразпръсквачката MMX SMART е най-модерната 
технологична машина. Използва се за внасяне  на 
гранулирани, прахообразни и пелетизирани химически 
торове. Системата SMART използва максимално функциите 
на системата ISOBUS. 
Двете зареждащи клетки, благодарение на автоматичното 
филтриране, изчисляват различните характеристики на 
тора с най-висока точност, дори по време на движение.



5115
5130

2025
2035

ГАМА 4000 Е
4070E - 4080E - 4090E - 4100E

СЕРИЯ 4000 Q
4090Q - 4100Q - 4110Q

7220

ГАМА 4000 F 
4090F - 4100F - 4110F

ГАМА 4000 AF
4090AF - 4100AF - 4110AF

3055

ГАМА 3000Е
3020E - 3030E - 3040E
3050E - 3060E

СЕРИЯ Т
Т30 – Т40 – Т60 – Т80

ДВИГАТЕЛ
KOHLER 4 цилиндъра, 3400 куб. см. 
5100: 81 kW 110 к.с.
5115: 90 kW 122 к.с.
5130: 100 kW 136 к.с.

Tier IV final с SCR и EGR
2000 bar common rail
ТРАНСМИСИЯ
30 + 30 с 2 PWS етапа 
45 + 15 с 3 етапа PWS
Механичен инвертор или хидравличен инвертор 
Електро-хидравличен блокаж на диференциална и на 4WD

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 4400 кг
40+70 л./мин. отворен център 3+1 механични клапана 
+ електро - хидравличен разпределител

ПОЗИЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Кабина
Пневматична седалка
РАЗМЕРИ
Междуосово разстояние 2400 мм
Тегло 4600 кг
Гуми 600/65 R38

ДВИГАТЕЛ
FPT 6 цилиндъра, до 280 HP Overpower
2000 bar common rail
ТРАНСМИСИЯ
60 + 15 с 4 PWS
Хидравличен инвертор
Електро-хидравличен блокаж на диференциална и на 4WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 10500 кг
160 л./мин. отворен център 
4 електро-хидравличен клапана

ПОЗИЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Кабина фиксирана върху каучукови блокчета
Пневматична седалка
РАЗМЕРИ
Междуосово разстояние 2950 мм
Тегло 8500 кг
Гуми 710/60 R42

ОТКРИТО ПОЛЕ

5100
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
4060 F 
4080 F 
4080 F PRO

• Мотор 48 К.С.

• Трансмисия 12 + 12 + fast revers ( още 4 бързи
задни скоростни предавки )

• Италиански дизайн

• Многофункцио
нален

• Гама с 3 и 4 цилиндъра с мощност до 102 К.С.
• Максимално сцепление с настилката
• Скоростна кутия 16 + 16 със синхронизиран

инвертор
• Тегло 2325 кг.

• Капацитет на хидравличната система 39+61 литра

• Изключително разпределение на теглото

• Максимална гъвкавост: F - маневрен и пъргав
AF- стабилен и компактен

• Удобно придвижване: Платформа монтирана върху
каучукови блокове и кабина „под налягане“ 
климатизирана

Независима рамка с 3 или 4 секции

3-точков захват, категория II и III с въртящо 
съединение

Вентилатор, задвижван от маслена система под 
налягане, контролирана от трактора 

Уред за изрязана на бразда: UST opener с винт за 
безопасност

2 обемни дозатора (1 за тор и 1 за семена)

Пневматично транспортиране на семена и торове

Вместимост на резервоара за семена 3000 л; версия 
семена (2000 л) + тор (1000 л)

Работна ширина: 4,5 м или 6 м

Работна ширина: 2,70 м

Минимално разстояние между редовете: 15 см

Тегло: 3650 кг за версия на семена / тор

Необходима мощност: 130 к.с.

MOTOR
FCA 3 цилиндъра 45 kW / 61 К.С. – 52 kW / 71 К.С.
FCA  4 цилиндъра  60 kW / 81 К.С. - 68 kW / 92 К.С.

Tier IIIB
DPF + EGR
ТРАНСМИСИЯ
16 + 16 , 12 + 12 , 8 + 8

Механичен инвертор
Електро - хидравличен блокаж на диференциала
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Капацитет товароподемност 2200 кг.
Дебит на помпата 55 л. / мин. с отворен център
до 4 задни механични клапана ( 3+1 )

КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1550 мм
Тегло: 2275 - 2325 кг. (платформа)
Гуми: 320/70R20
Широчина (мин. макс.): 1335 – 1575 мм

ДВИГАТЕЛ
FCA  4 цилиндъра Tier IIIB
Q 90: 59 kW / 80 К.С
Q 100: 67 kW / 91 К.С
Q 110: 75 kW / 102 К.С

DPF + IGR
ТРАНСМИСИЯ
Трансмисия 24 +12 4 предавки за 3 
гами + мини редуктор ( 20 % )
Механичен инвертор, задна предавка
4WD и електро - хидравличен блокаж на диференциала

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Капацитет товароподемност 2500 кг.
Електронна система за повдигане (ОПТ)

Дебит на помпата 100 л. / мин. (39 + 61) с отворен център
до 3 механични клапана 
до 3 предни електрохидравлични клапана

КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа с контролирано налягане / кабина

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1923 мм
Тегло: 2275 кг. (платформа)
Тегло: 420/65R20
Широчина (мин. макс.): 1591 – 1876 мм

• Максимална тяга и сцепление със земята
поради ниско поставения център на тежестта

• Версии с много ниска кабина "low profil",
започвайки от 174 cm

• Удобно придвижване: Платформа монтирана
върху каучукови блокове с променлив
вискозитет

• По-гъвкав, отколкото един изометричен
трактор, с по-добри качества от трактор с
вериги, отличен за пътуване по обществените
пътища

• Перфектно балансиране на теглата

Резервоари от полиетилен с висока плътност, 
номинален капацитет 800-1000-1200 л.
Резервоар от 120 л. за измиване на циркулационния кръг. 
Резервоар от 20 л. за миене на ръце.
Работни ширини: 12/15/18 м
Комплект стандартни дюзи за разпръскване TRIJET / ASJ

Мембранна помпа COMET BPS2000, 168 л. / 
мин. (номинален дебит)
Компютър за разпределяне XTRONIC 180s
Бързо свързване като стандартно оборудване, категория II
Разпъващи се крака опора при паркиране,стандартно 
оборудване

Гайки и болтове от неръждаема стомана
Място за съхранение на защитното 
оборудване (ЛПС)
Електро-хидравлични функции с изравняване на 
рампата при наклонена повърхност

7240
7260
Задвижвана от неуморимия и 
икономичен 6-цилиндров двигател 
(220 до 260 к.с.), серията 7000 
използва трансмисия (с 
наименование "implement powershift")  
", която осигурява гладка, ефективна и 
релаксираща работа на водача. Дори 
кабината не може да бъде 
критикувана: максимален комфорт и 
минимален шум, с щедро 
пространство и видимост над 
средното ниво.

• Компактно междуосие
• Ексклузивна скоростна кутия, патентована със

системата “ dual power”
• Удобно придвижване: Платформа монтирана

върху каучукови блокове и кабина с отлична
видимост и климатизация

• Отлично съотношение мощност -  тегло и
баланс на теглото

• Регистриран за 40 км / ч

ПНЕВМАТИЧНИ 
СЕЯЛКИ ЗА 
ДИРЕКТНА СЕИТБА 
UST

Сеялките от гамата UST технология Under 
Surface Seeding (Повърхностно засяване) се 
произвеждат за сеитба, при неподготвена 
почва или с минимална подготовка, на 
зърнени култури, рапица, соя, фураж, смесени 
култури.

ДВИГАТЕЛ
Lombardini 4 цилиндъра - 35.3 KW / 48 к.с.
Tier IІІА
Директен инжекцион, дизел
ТРАНСМИСИЯ
12 + 12 + 4 Fast revers
Механичен блокаж на 
диференциална и на 4WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 1800 кг
33 л./мин. отворен център 
3 механични задни клапана
КАБИНА НА ВОДАЧА
Кабина с платформа
РАЗМЕРИ
Междуосие: 1723 мм
Тегло: 1474 кг.
Задни: 320 / 70R24
Ширина (мин. - макс.): 1308-1500 мм

ДВИГАТЕЛ
FCA  4 цилиндъра Tier IIIB
4090F / AF: 59 kW / 80 К.С
4100F / AF: 67 kW / 91 К.С
4110F / AF: 75 kW / 102 К.С
DPF + EGR

ТРАНСМИСИЯ
Трансмисия 24 +12 4 предавки за 3 гами 
+ мини редуктор ( 20 % )
Механичен инвертор
Механичен блокаж на диференциална и на 4WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Капацитет товароподемност 2500 кг. Електронна 
система за повдигане (ОПТ)
Дебит на помпата 100 л. / мин. (39 + 61) с отворен център
до 3 задни механични клапана 
до 3 предни електрохидравлични клапана

КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа / кабина с контролирано налягане
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1973 мм
Тегло: 2375 кг. (платформа)
Гуми: 360/70R24
Широчина (мин. макс.): 1404 – 1830 мм

• Двигател TIER IV FINAL,
4 цилиндъра, 3400 куб. см.

• Модулна 5-степенна
трансмисия за 3 гами -
Global и Advanced

•

•

Кабина с 4 стълба с
повишена видимост
Система за повдигане с
капацитет до 4400 кг и
хидравлична система от
110 л / мин.

МАШИНИ ЗА 
РАЗПРЪСКВАНЕ 
НА ХЕРБИЦИДИ
MBS EVO - FTS
Машини за разпръскване на хербициди ARBOS MBS, 
налични с три капацитета на основния резервоар, са 
оборудвани с резервоар за миене на 
циркулационния кръг и резервоар за миене на ръце, 
както и със стоманена рамка, с повишена здравина, 
която е преминала през процес на катафореза и след 
това е през прахово боядисване, което я прави 
подходяща при обработката с течни торове.
Рампите за разпръскване на хербицидите са с 
хидравлично задвижвани и са снабдени с алуминиеви 
рамена, като разпръскващите дюзи са защитени 
отвътре и с хидропневматична амортисьорна система, 
автоматична нивелираща система с махало 

ДВИГАТЕЛ
FCA 3 цилиндъра - 36kW / 49 к.с.  / 4 цилиндъра 55kW / 75 к.с. 
3 цилиндъра Tier IIIA  / 4 цилиндъра Tier IIIB Turbo 
Директен инжекцион

ТРАНСМИСИЯ
Трансмисия Dual Power 16 + 8, 8 + 8 със 
странични лостове
Механичен инвертор
4WD и механичен блокаж на диференциална
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 2300 кг
Дебит на помпата 38 л./мин. отворен център 
3 механични задни клапана

КАБИНА НА ВОДАЧА
Полу-платформа - PRO: цяла платформа
/ кабина на каучукови блокчета
РАЗМЕРИ
Междуосие: 1690-1831 мм
Тегло: 1900 кг
Гуми: 360 / 70R20
Ширина (мин. - макс.): 1318-1794 мм

PRO: 1290-1766 мм

КОМПАКТНИ 

3050

• Двигател с 25 к.с., 3 цилиндъра или 35 к.с. 4
цилиндъра

• Трансмисия 8 + 8 syncro shift
• Хидравличен силоотводен вал РТО 540/100 оборота

в минута
• Съответства на стандарта Tractor Mother Regulation (tmr)
• Блокаж на диференциала отпред и отзад

• 50 к.с., 4-цилиндров двигател
• Трансмисия 12F + 12R
• Хидравличен силоотводен вал 540/100 оборота в

минута
• Съответства на стандарта Tractor Mother

Regulation (tmr)
• Блокаж на диференциала отпред и отзад

• 4 задвижващи колела

• Удобни пътувания: платформа върху 
каучукови блокчета

• 4 цялостни спирачки сиаметър 290

• Блокаж на предния и задния диференциал с 
хидравлично задвижване

ДВИГАТЕЛ
3 цилиндъра - от 25 kW - 34 к.с. до 52 kW / 71 к.с.
Tier IIIA / Tier IIIB турбо интеркулер (T80)

ТРАНСМИСИЯ
8 + 4 / 8 + 8
Механичен инвертор, задна предавка
4WD и електро - хидравличен блокаж на диференциала
ПОЗИЦИЯ НА ВОДАЧА
Полу-платформа / цяла платформа
върху гумени блокчета

РАЗМЕРИ
T 30 Междуосие: 2050 мм
T 40-60-80: 2280-2580 мм

Тегло: Т 30: 1520 кг
Т 40-60-80: 1940 кг

Гуми: 10.0 / 75-15.3

ДВИГАТЕЛ
2 цилиндъра : 3020 15 kW 20 к.с.
3 цилиндъра : 3030 18 kW 25 к.с.

3040 24 kW 33 к.с.
3050 28 kW 38 к.с.
3060 FCA 35 kW 48 к.с.

Tier IIIA
Директен инжекцион
ТРАНСМИСИЯ
3020-3050: 6 + 3
3060: 12 + 4, 16 + 16, механичен инвертор, задна предавка
Механичен блокаж на диференциална
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 500 -1500 кг
Дебит на помпата 18.5-38 л./мин., отворен център 
3020-3050: 1 заден механичен клапан 
3060: до 2 механични задни клапана

КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа
РАЗМЕРИ
Междуосие: 1155 мм - 3060: 1370 мм 
Тегло: 1100 кг - 3060: 1650 кг
Гуми: 8,25R16 - 3060: 300 / 70R20
Ширина (мин. - макс.): 1098-1515 мм

ДВИГАТЕЛ
4 цилиндъра 36.8 kW/50 к.с.
Tier IIIA
Директен инжекцион, дизел
ТРАНСМИСИЯ
12 + 12 syncro shift, механично задвижване
Механична, синхронизиран инвертор
Механичен блокаж на диференциална и на 4WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 950 кг
45 л./мин. отворен център 
2 механични задни клапана

КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа или каучукови блокчета
РАЗМЕРИ
Междуосие: 1990 мм

Тегло: 2480 кг.
Задни: 380 / 85R24
Ширина (мин. - макс.): 1660 мм

ДВИГАТЕЛ
3 цилиндъра 18.4 kW/25 к.с. - 4 цилиндъра 
25.8 kW/35 к.с.   Tier IIIA
Директен инжекцион, дизел
ТРАНСМИСИЯ
8 + 8 syncro shift, механично задвижване
Механична, синхронизиран инвертор
Механичен блокаж на диференциална и на 4WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Товароподемност 720 - 810 кг
22 л./мин. отворен център 
2 механични задни клапана
КАБИНА НА ВОДАЧА
Платформа или каучукови блокчета
РАЗМЕРИ
Междуосие: 1800 мм
Тегло: 1724 - 1805 кг.
Задни: 320 / 85R24
Ширина (мин. - макс.): 1550 мм

Оборудването за свързване към машините за 
разпръскване на хербициди MBS (серийно 
оборудване) позволява пълненето на предният 
резервоар FTS, през предварителен смесител, 
паралелно с машината за разпръскване на 
хербициди. Всички резервоари са изработени от 
полиетилен с висока плътност.

оборудвано с пружини и 
амортисьори и с блокираща 
автоматична хидравлична 
система. 
Предният резервоар FTS е 
продължение на пръскачките от 
серията MBS, за да се увеличи 
автономността на машината и за 
балансиране на тежестите.
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