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• Motor în 4 cilindri/3400 TIER IV FINAL

• Transmisie modulară 5 trepte de viteză pentru 3 game - Global și Advanced

• Cabină cu 4 montanți cu vizibilitate ridicată

• Sistem de ridicare cu capacitate de până la 4400 kg și 

sistem hidraulic de 110 l/min

TRANSMISIE MODUL ARĂ ÎN CONFIGURAȚI I 
DIFERITE
Provocarea proiectanților ARBOS nu a fost una deloc 
ușoară: proiectarea unei transmisii simple și eficiente, 
moderne și fiabile, fără a afecta ușurința de utilizare și 
costurile de exploatare. Rezultatul este foarte clar: o 
transmisie ”accesibilă”, în linie cu soluțiile tehnice actuale, 
robustă și fiabilă în toate situațiile, așa cum a fost 
demonstrat în cadrul riguroaselor teste efectuate pe câmp. 
Designul de bază a fost dezvoltat în două configurații 
diferite: Global, Advanced.
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MOTORUL DIESEL al anului 2015
Pentru gama 5000 nu ne puteam mulțumi cu un motor oarecare, ci doream un motor inovativ, eficient, 
cu consum redus de combustibil și 100% fiabil. Am ales Kohler 3404 TCR SCR Tier IV F, patru cilindri, 
capacitate cilindrică de 3400 cc, remarcabil în segmentul motoarelor agricole; nu este de mirare că a 
fost nominalizat ”Motorul diesel al anului 2015”. În prezent gama ARBOS 5000 oferă modele de la 110 
la 130 CP, cu putere maximă de până la 136 CP și 95% din cuplu fiind disponibil între 1300 și 1800 turații.
Una dintre exclusivitățile acestor propulsoare este sistemul compact SCR (cu DOC integrat) montat pe 
evacuare; funcționale pentru o rază de virare redusă.

KOHLER 3404 TCR SCR

• 4 cilindri, capacitate cilindrică 3.400 cc Tier IV F
• Putere maximă 136 CP (95% disponibil la 1900 rot./min)
• Cuplu maxim 500 Nm la 1400 rpm
• 95% din cuplu maxim disponibil de la 1300 la 1800 rpm
• Cuplu de pornire 410 Nm și o creștere de cuplu cu 36%
• Consum specific 205 g/kWh
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CONFORTABIL CA UN AUTOVEHICUL

Stil, confort, funcționalitate: în interiorul 
cabinei veți descoperi un mediu tipic 
domeniului auto, proiectat pentru a oferi 
confort și ergonomie, primitor în 
t impul z i le lor lungi de lucru, 
combinând cu succes vizibilitatea, 
confortul și nivelul maxim de 
siguranță. O presurizare perfectă, 
un nivel redus de zgomot și un 
microclimat confortabil și 
uniform în orice anotimp și la 
orice oră a zilei, toate acestea 
se adaugă poziției de condus 
ex t rem de  acces ib i l ă  ș i 
confortabilă. Suprafața vitrată 
amplă, la 3600 (unghiul de 
vizibilitate în față este de 420 în 
sus și cel de vizibilitate în spate 
este de 300 în jos) garantează o 
v i z ib i l i t a te  excepț iona lă  ș i 
facilitează operațiile cu încărcător 
frontal și cu echipamente conectate în 
partea din spate.

La baza designului cabinei stă o abordare 
avangardistă a inginerilor, cu o structură 
proiectată pentru a distribui efortul pe 
întreaga suprafață, aceasta devenind astfel 
mult mai sigură și optimizând raportul 
greutate/putere, datorită greutății reduse 
cu o treime comparativ cu soluțiile 
tradiționale. Profilul fluid al plafonului 
reduce, de asemenea, înălțimea tractorului 
și facilitează percepția dimensiunilor în 
locurile în care accesul este dificil. Eleganță, 
comoditate, vizibilitate și siguranță: acest 
tractor nu are concurență!

SPAȚIU INTERIOR: CU ADEVĂRAT ERGONOMIC
Caracterul intuitiv și interacțiunea simplă operatorutilaj, în ceea ce privește poziția, sarcina și cursa manetelor, stau la baza 
designului cabinei. Inversorul de sub volan (mecanic-sincronizat sau hidraulic) este comod și funcțional atât cu încărcător 
frontal cât și în șanțuri, precum manetă trepte viteză, sistem de ridicare și valve, sunt întotdeauna la îndemână, în timp ce 
butoanele electro-hidraulice pentru blocarea diferențialului și pentru cuplarea 4WD permit manevre imediate și 
instinctive. În cabină, printre multe soluții interesante, putem găsi coloana de direcție (cu reglare în adâncime și pe 
înălțime) cu volan cu trei spițe care – datorită servodirecției – îmbunătățește nivelul de confort. Pe planșa de bord sunt 
poziționate comenzile pentru lumini, sistemul de încălzire și sistemul de aer condiționat. Puternica unitate de climatizare 
(aflată în totalitate sub capotă, cu un circuit scurt și foarte eficient), gurile de ventilație și curbura geamurilor optimizează 
circulația și garantează o climatizare uniformă fără praguri maxime de căldură sau de frig. Gama 5000 este disponibilă cu 
un ecran analogic tradițional sau cu un ecran digital TFT modern de 7”, cu o interfață simplă și care poate fi personalizată.
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Pentru sistemul hidraulic, "versatilitatea" 
este cuvântul cheie: de la sistemul de 
ridicare tradițional - cu un dispozitiv util, 
intuitiv Easy Lift pentru revenirea și 
coborârea în poziția presetată, la liftul 
electronic cu ajustare pe înălț ime, 
adâncime, forța și poziție, pentru cei care 
solicită precizie și confort maxim.

Ambele versiuni au o capacitate mare de 
ridicare (4400/4600 kg), astfel încât utilajul 
transportat poate fi utilizat cu ușurință.
Supapele auxiliare de comandă pentru 
a l imentarea hidraul ică a ut i la je lor 
interacționează cu un sistem cu debit mare 
de 110 l/min, din care până la 70 l/min sunt 
dedicate în mod specific pentru a pune în 
mișcare utilajul.

UN SISTEM 
HIDRAULIC VERSATIL
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