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3050

СПЕЦИАЛИЗИРАН
3050 е гамата ARBOS, предназначена за различни 
специализирани приложения: полева , при 
обработката между редовете в овощни градини 
и лозя,  оранжерии и разсадници,  различни 
транспортни операции във фермата и накрая до 
професионална поддръжка на зелени площи. 
ARBOS 3050 представлява отговорът за тези, които 
се нуждаят от гъвкава, многофункционална машина, 
но винаги се характеризира със силните страни на 
тракторите ARBOS: компактни размери, здравина и 
надеждност.

• Двигател с 4 цилиндъра, 48 К.С.

• Скоростно кутия 12 + 12 + fast revers 
(още 4 бързо превключване 
на задни предавки)

• Многофункционален

ДВИГАТЕЛ

Тип
Lombardini LDW 2204 
step 3A

Мощност kW(К.С.) 35,3/48

Номинален режим Обороти / мин. 2800

Цилиндри Бр. 4 атмосферен

Охлаждане Водно

Работен обем на цилиндрите c куб. см 2199 куб. см

Резерв на въртящия момент 8%

Капацитет на резервоара l 45

СКОРОСТНА КУТИЯ

Брой на скоростните предавки
12 + 12 + fast revers ( още 4 с бързо 
превклюжане задни скоростни предавки )

Съединител на скоростна кутия сух 9”

Инвертор Синхронизиран

Блокаж на диференциала отзад Механичен

Блокаж на диференциала отзад Км / ч 30

СПИРАЧКИ И КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Вид спирачки
множествени дискове в маслена баня 
с механичен задвижващ механизъм

Вид кормилно управление Хидростатично

Ъгъл на завъртане  55°

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ЗАДЕН СИЛООТВОДЕН ВАЛ

Тип 

Независим, при 540/1000 оборота / мин
по посока на часовниковата стрелка; 
синхронизиран с предавките в посока на 
въртене обратна на часовниковата стрелка

Съединител Независим, механичен със сух диск

Задействане Механично

ПРЕДЕН СИЛООТВОДЕН ВАЛ ( опционално )

Тип

Тип

Независим, при 1000 оборота / мин
по посока на часовниковата стрелка

Съединител

Съединител

Електромагнитен

Задействане Електрическо

Сух

Задействане Механично

ЦЕНТРАЛЕН СИЛООТВОДЕН ВАЛ ( РТО )

Независим, при 2000 оборота / мин
по посока на часовниковата стрелка

ЗАДНА НАВЕСНА СИСТЕМА

Вид
Хидравлична система за повдигане, повдигане и
сваляне с контролирано усилие и позиция

Капацитет на повдигане Кг. 1800

Захващане в 3 точки Кат. 1N

ПРЕДНА НАВЕСНА СИСТЕМА ( опционално )

Вид Л. повдигане и сваляне

Капацитет на повдигане Кг. 350

Захващане в 3 точки Кат. 1N

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Дебит на помпата Л.МИН 33

Задни хидравлични клапани
2 клапана ( моноблок ), 

пружинно-възвратен лост с двойно действие

Предни хидравлични клапани
 ( опционално )

3 клапана ( моноблок )

КАБИНА И ПОЗИЦИЯ НА ВОДАЧА

Платформа
Цялостна върху блокове от силиконова гума 

с течност

Рамка за безопасност Да

Кабина GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

Инструменти на борда аналогови

Седалка Еластично окачване

Теглич тип B/CEE

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Дължина (мин. макс.) мм 2949

Широчина (мин. макс.) мм 1309-1500

Височина на рамката (мин. макс.) мм 1885-1940

Височина на кабината (мин. макс.) мм 2090-2180

Просвет  (мин. макс.) мм 300+316

Междуосие мм 1723

 Предно междуосие (мин. макс.) мм 964-1152

 Задно междуосие (мин. макс.) мм 980-1134

Минимален радиус на завиване 
със спирачка

м 3,2

Тегло с рамката за безопасност Кг. 1475

Тегло с кабината Кг. 1645

СТАНДАРТНИ ГУМИ

СТАНДАРТНИ ГУМИ

280/85R20 - 200/70R16

360/70R20 - 11.0/65x12"

38/14.00x20 - 27/8.50x15

320/70R24 - 240/70R16

КОМПАКТНИ ТРАКТОРИ
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4060 F – 4080 F

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Най – късото междуосие в сегмента

• Ексклузивна скоростна кутия, патентована 
със системата “ dual power”

• Минимален диаметър при обръщане

• Максимална стабилност и сцепление със земята 
поради оптимално балансиране на теглото

МОТОР
Цилиндри / kW / К.С. FCA 3 цилиндъра - 35kW / 48 К.С.

4 цилиндъра 55kW / 75 К.С.
Модел 3 цилиндъра Tier IIIA / 4 цилиндъра Tier IIIB Turbo
Инжекционна система Директно впръскване
СКОРОСТНА КУТИЯ
Вид Скоростна кутия Dual Power 16 +8, 

8+8 със странични лостове

Инвертор Механичен инвертор
Блокаж на диференциала отзад 4WD и механичен блокаж на диференциала
НАВЕСНА СИСТЕМА  И ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане Кг. 2300
Помпа л/мин 38 с отворен център
Задни механични клапани 3
КАБИНА ЗА ВОДАЧА
Версия Полу – платформа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие MM 1690-1831
Тегло Кг. 1900
Задни гуми 360/70R20
Ширина ( мин. макс. ) MM 1364-1748

1364-1794

Моделите ARBOS 4060 F - 4080 F представляват 
перфектният отговор на нуждите на 
професионалистите, работещи в лозя и 
овощни градини: здравината и маневреността, 
надеждността и производителността правят 
тези трактори идеални партньори за работа 
в условия, които обикновено са доста сложни, 
при специализирано отглеждане. Ключовият 
елемент на тези модели е обусловен от 
компактният размер.

ГАМА 4000 F



5

4080 F PRO • Компактно междуосие 

• Ексклузивна скоростна кутия, патентована със 
системата “ dual power”

• Удобно придвижване: Платформа монтирана 
върху каучукови тампони и кабина с отлична 
видимост и климатизация

• Отлично съотношение мощност - тегло 
и баланс на теглото

• Регистриран за 40 км / ч

ДВИГАТЕЛ
Цилиндри / kW / К.С. FCA  4 цилиндъра 55kW / 75 К.С.
Модел Tier IIIB Turbo
Инжекционна система Скорост
СКОРОСТНА КУТИЯ
Вид Скоростна кутия Dual Power 16 +8, 

8+8 със странични лостове

Инвертор Механичен инвертор
Блокаж на диференциала 4WD и механичен блокаж на диференциала
Скорост Км / ч 40
НАВЕСНА СИСТЕМА И ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане Кг. 2300
Помпа l/min 38 с отворен център
Задни механични клапани 3
КАБИНА ЗА ВОДАЧА
Версия Цялостно платформа 

монтирана върху каучукови тампони

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие Мм 1831
Тегло Кг. 1900 ( платформа )
Гуми 360/70R20
Гуми МM 1290-1770

4080 F PRO: Pro за професионалисти, машини
предназначени за адаптиране към различни 
типове овощни градини и лозя. Задвижвани 
от 4 цилиндров двигател, най-компактни в 
сегмента, осигурява изключително висока  
производителност, скорост до 40 км / ч, за да 
направите прехвърлянето по-бързо 
и възможност за избор между версии с 
платформа или климатизирана кабина.

ОВОЩАРСКИ / ЛОЗАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



6

4090Q – 4100Q - 4110Q

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

• Версии с много ниска кабина "low pro�l", започвайки 
от 180 cm

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

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

• Перфектно балансиране на теглата

ДВИГАТЕЛ
FCA  4 цилиндъра Tier IIIB
4090Q: 59 kW / 80 К.С
4100Q: 67 kW / 91 К.С
4110Q: 75 kW / 102 К.С
DPF + EGR
СКОРОСТНА КУТИЯ
Скоростна кутия 24 +12 4 предавки за 3 гами + мини редуктор ( 20 % )
Механичен инвертор
4WD и електро - хидравличен блокаж на диференциала
НАВЕСНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане 2500 кг.
Електронна система за повдигане (ОПТ)
Дебит на помпата 100 л. / мин. (39 + 61) с отворен център
до 3 механични клапана + 2 задни електрохидравлични клапана до 3 предни 
електрохидравлични клапана

МЯСТО  НА ВОДАЧА
Платформа / кабина под налягане
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1923 мм
Тегло: 2275 кг. (платформа)
Тегло: 420/65R20
Широчина (мин. макс.): 1591 – 1876 мм

ГАМА 4000 Q

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Серията 4000Q е специален клас трактори, които нямат 
равни на пазара. Каросерията с агресивен и наклонен 
дизайн, намаленият диаметър на завъртане, четири големи, 
почти седнакав диаметър задвижващи колела и мощен двигател 
правят серията 4000Q идеалната машина за работа на редове в 
овощни градини и лозя, с ниска височина и маневреност в тесни 
пространства и обикновено на наклонени и неравни терени. 
Компактната носеща конструкция, характеризираща се с 
разпределението на теглото  50% на предната ос и 50% на 
       задния мост, позволява центърът на тежестта да бъде спуснат 
             и близо до центъра на машината, както и цялостното 

прехвърляне на задвижването към земята, за да работи 
напълно безопасно, дори при използване на много 

тежко оборудване илипри работа на много наклонени 
терени.

ОВОЩАРСКИ / ЛОЗАРСКИ
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4090F – 4100F – 4110F

ДВИГАТЕЛ
FCA  4 цилиндъра Tier IIIB
4090F: 59 kW / 80 К.С
4100F: 67 kW / 91 К.С
4110F: 75 kW / 102 К.С
DPF + EGR
СКОРОСТНА КУТИЯ
Скоростна кутия 24 +12 4 предавки за 3 гами + мини редуктор ( 20 % )
Механичен инвертор
4WD и електро - хидравличен блокаж на диференциала
НАВЕСНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане 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
МЯСТО  НА ВОДАЧА
Платформа / кабина под налягане
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1973 мм
Тегло: 2375 кг. (платформа)
Гуми: 360/70R24
Широчина (мин. макс.): 1404 – 1830 мм

Един "малък" за овощни градини и лозя с над 100 к.с.?
Гамата 4000 F и 4000 AF (турбо интеркулер, задвижване 
на всички колела, платформа монтирана върху 
каучукови тампони и кабина с панорамна видимост 
и климатик) няма да ви дадат причина да искате 
по-голям трактор. Балансирани, компактни, мощни 
и неуморни, те са идеалният партньор за работа 
без притеснения: 6 версии, за да можете да изберете 
точния модел, от който се нуждаете. 

• 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 тампони и кабина 
„под налягане“ климатизирана

ГАМА 4000 F

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4090АF – 4100АF – 4110АF ДВИГАТЕЛ
FCA  4 цилиндъра Tier IIIB
4090 AF: 59 kW / 80 CP
4100 AF: 67 kW / 91 CP
4110 AF: 75 kW / 102 CP
DPF + EGR
СКОРОСТНА КУТИЯ
Скоростна кутия 24 +12 4 предавки за 3 гами + мини редуктор ( 20 % )
Механичен инвертор
4WD и електро - хидравличен блокаж на диференциала
НАВЕСНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане 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
МЯСТО  НА ВОДАЧА
Платформа / кабина под налягане
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1990 мм
Тегло: 2375 кг. (платформа)
Гуми: 360/70R28
Широчина (мин. макс.): 1404 – 1830 мм

ОВОЩАРСКИ / ЛОЗАРСКИ

ГАМА 4000 АF ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4070Е – 4080Е - 4090Е – 4100Е

• Гама с 3 и 4 цилиндпови двигатели с 
мощност до 92 К.С.

• Максимално сцепление с настилката

• Скоростна кутия 16 + 16 със синхронизиран 
инвертор

• Тегло 2325 кг.

ГАМА 4000 Е
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ДВИГАТЕЛ
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
СКОРОСТНА КУТИЯ
16+16
Механичен инвертор
Електро - хидравличен блокаж на диференциала
НАВЕСНА СИСТЕМА
Капацитет на повдигане 2000 кг.
Дебит на помпата 55 л. / мин. с отворен център
до 4 задни механични клапана ( 3+1 )
МЯСТО НА ВОДАЧА
Платформа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Междуосие: 1550 мм
Тегло: 2275 - 2325 кг. (платформа)
Гуми: 320/70R20
Широчина (мин. макс.): 1335 – 1575 мм

Много добре позиционирани на четирите двигателни 
колела, широки, ниски, идентични,  трактори с едннакав
диаметър на гумите от серията 4000E представляват 
идеалното решение за безопасна работа в най-тежките 
ситуации, частично, поради коничното тяло и намаленият 
диаметър на завъртане. От сега нататък с 4-те нови 
цилиндъра, които развиват до 92К.С., тези машини никога 
не са били толкова силни, толкова надеждни, така ARBOS

ОВОЩАРСКИ / ЛОЗАРСКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



АРБОС БАЛКАН ЕООД
1138 София, България
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