TRACTOARE SPECIALIZATE CATALOG

RO

3050
• Motor în 4 cilindri, 48CP
• Transmisie 12+12 + fast reverse
(alte 4 trepte marșarier rapide)
• Multifuncțional

SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR

SPECIALIZAT
3050 este gama gândită de ARBOS pentru diferite utilizări
specializate: de pe câmp, la prelucrările printre rânduri în
livezi și podgorii, la sere și pepiniere, la diferitele operații
de transport în cadrul fermei și, în cele din urmă, la
întreținerea profesionistă a zonelor verzi. ARBOS 3050
reprezintă răspunsul pentru cei care au nevoie de un
utilaj flexibil, multifuncțional dar caracterizată întotdeauna
de punctele forte ale tractoarelor ARBOS: dimensiuni
compacte, robustețe și fiabilitate.

Lombardini LDW 2204
step 3A

Tip
Putere

kW(CP)

35,3/48

Regim nominal

giri/min

2800

n°

4 aspirat

cm3

2199 cc

Cilindri
Răcire
Capacitate cilindrică

apă

Rezervă de cuplu
Capacitate rezervor

8%
l

45

TRANSMISIE
12+12 cu inversor
+ Fast Reverse (4 RM)

Nr. trepte viteză
Ambreiaj transmisie

uscat de 9”

Inversor

sincronizat

Blocare diferențial spate

mecanică

Blocare diferențial spate

Km/h

30

FRÂNE ȘI DIRECȚIE
Tip frâne
Tip direcție
Unghi de bracaj

2

discuri multiple în baie de ulei cu
actuator mecani
hidrostatic
55°

TRACTOARE COMPACTE

PRIZĂ DE PUTERE SPATE
independentă, la 540/1000 rpm în
sensul acelor de ceasornic; sincronizată
cu vitezele transmisiei în sens de rotație
invers acelor de ceasornic

Tip
Ambreiaj

independent, mecanic cu disc uscat

Acționare

mecanică

PRIZĂ DE PUTERE FAȚĂ (opțional)
independentă, la 1000 rpm în sensul
acelor de ceasornic

Tip
Ambreiaj

electromagnetic

Acționare

electrică

PTO DE PUTERE CENTRALĂ (opțional)
Tip

independentă, la 2000 rpm

Ambreiaj

uscat

Acționare

mecanică

SISTEM DE RIDICARE SPATE
Sistem de ridicare hidraulic, ridică și
coboară cu efort controlat și poziție

Tip
Capacitate de ridicare

kg

Prindere în 3 puncte

1800
Cat. 1N

SISTEM DE RIDICARE FAȚĂ (Optional)
Tip
Capacitate de ridicare

I

urcă și coboară

kg

350

Prindere în 3 puncte

Cat. 1N

CIRCUIT HIDRAULIC
Debit pompă

l

33
2 valve (monobloc), tip dublu efect cu
retur manetă cu arc

Valve hidraulice spate
Valve hidraulice față (opțional)

3 valve monobloc

CABINĂ ȘI POZIȚIE OPERATOR
integrală pe blocuri de cauciuc siliconic
cu lichid

Platformă
Cadru de siguranță

da

Cabină

GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

Instrumente de bord

analogice

Scaun operator

suspensie elastică

Cârlig de tractare

tipo B/CEE

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Lungime (min. max)

mm

2949

Lățime (min. max)

mm

1309-1500

Înălțime la cadru (min. max)

mm

1885-1940

Înălțime la cabină (min. max)

mm

2090-2180

Gardă la sol (min. max)

mm

300+316

Ampatament

mm

1723

Ecartament față (min. max)

mm

964-1152

Ecartament spate (min. max)

mm

980-1134

Rază minimă de întoarcere cu
frâne
Greutate cu cadru de siguranță

m

3,2

kg

1475

Greutate cu cabină

kg

1645

ANVELOPE STANDARD
280/85R20 - 200/70R16
Față și spate

360/70R20 - 11.0/65x12"
38/14.00x20 - 27/8.50x15
320/70R24 - 240/70R16
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GAMA 4000 F

• Cel mai scurt ampatament din segment
• Cutie de viteze exclusivă, brevetată cu
sistemul ”dual power”

4060 F - 4080 F

• Diametru minim de întoarcere
• Stabilitate maximă și aderență pe sol
datorită echilibrării optime a greutăților

SPECIFICAȚII TEHNICE
Modelele ARBOS 4060 F – 4080 F reprezintă
răspunsul perfect la necesitățile profesioniștilor
care lucrează în podgorii și livezi: puterea și
manevrabilitatea, fiabilitatea și performanțele fac din
aceste tractoare partenerii ideali pentru a lucra în
condițiile, de cele mai multe ori dificile, ale cultivărilor
specializate. Elementul cheie al acestor modele este
reprezentat de dimensiunile compacte.

MOTOR
Cilindri / kW / CP
Model
Sistem injecție
TRANSMISIE
Tip

FCA 3 Cil - 35kW / 48 CP
4 Cil 55kW / 75 CP
3 Cil Tier IIIA / 4 Cil Tier IIIB Turbo
Injecție directă

Transmisie Dual Power 16 +8, 8+8
cu manete laterale
Inversor
Inversor mecanic
Blocare diferenția
4WD și blocare mecanică diferențial
SISTEM DE RIDICARE ȘI SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare
kg
2300
Pompă
l/min
38 cu centru deschis
Valve mecanice spate
3
CABINĂ OPERATOR
Versiune
Semi-platformă
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament
mm
1690-1831
Greutate
kg
1900
Anvelope spate
360/70R20
Lățime (min-max)
mm
1364-1748
1364-1794
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LIVEZI / PODGORII

4080 F PRO

• Ampatament compact
• Cutie de viteze exclusivă, brevetată cu sistemul
”dual power”
• Deplasare confortabilă: platformă montată
pe blocuri de cauciuc și cabină cu vizibilitate
extraordinară și aer condiționat
• Raport excelent putere-greutate și echilibrare
greutăți
• Omologat pentru 40 km/h

SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR
Cilindri / kW / CP
Model
Sistem injecție
TRANSMISIE
Tip

FCA 4 Cil 55kW / 75 CP
Tier IIIB Turbo
Viteză

Transmisie Dual Power 16 +8, 8+8
cu manete laterale
Inversor
Inversor mecanic
Blocare diferențial
4WD și blocare mecanică diferențial
Viteză
km/h
40
SISTEM DE RIDICARE ȘI SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare
kg
2300
Pompă
l/min
38 cu centru deschis
Valve mecanice spate
3
CABINĂ OPERATOR
Versiune
Platformă integrală/cabină
suspendată pe blocuri de cauciuc
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament
mm
1831
Greutate
kg
1900 (platformă)
Anvelope
360/70R20
Anvelope (min-max)
mm
1290-1770
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4080 F PRO: Pro pentru Profesioniști, utilaje
proiectate pentru a se adapta la diferitele tipuri
de livezi și podgorii. Propulsate de 4 cilindri, cei
mai compacți din segment, oferă performanțe
globale extrem de ridicate, o viteză de până la
40 km/h pentru ca transferul să fie mai rapid
și posibilitatea de a alege între versiunile cu
platformă sau cabină cu aer condiționat.

GAMA
4000
Q
4090Q - 4100Q - 4110Q

SPECIFICAȚII TEHNICE

• Tracțiune maximă și aderență pe sol datorită centrului
de greutate coborât

MOTOR
FCA 4 Cil Tier IIIB
4090Q: 59 kW / 80 CP
4100Q: 67 kW / 91 CP
4110Q: 75 kW / 102 CP
DPF + EGR
TRANSMISIE
Transmisie 24+12 4 trepte pentru 3 game + mini reductor (20%)
Inversor mecanic
4WD și blocare electro-hidraulică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2500 Kg
Sistem de ridicare electronic (Opt)
Debit pompă 100 l/min (39+61) cu centru deschis
până la 3 valve mecanice + 2 valve electro-hidraulice spate până la 3 valve
electro-hidraulice față
CABINĂ OPERATOR
Platformă / Cabină presurizată
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament: 1923 mm
Greutate: 2275 Kg (Plat)
Greutate: 420/65R20
Lățime (min-max): 1591-1876 mm

• Versiuni cu cabină ”low profile” foarte coborâtă,
începând de la 180 cm
• Deplasare confortabilă: platformă montată pe blocuri
de cauciuc cu vâscozitate variabilă
• Mai versatil decât un tractor izometric, mai performant
decât un tractor cu șenile, excelent pentru deplasarea
pe drumurile publice
• Echilibrare perfectă a greutăților
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LIVEZI / PODGORII

Seria 4000Q reprezintă o clasă aparte de tractoare, care nu are egal
pe piață. Caroseria, cu design agresiv și înclinat, diametrul redus
de întoarcere, cele patru roți motrice de dimensiuni mari, aproape
izometrice și motorul puternic transformă seria 4000Q în utilajul
ideal pentru a lucra pe rânduri în livezi și podgorii, cu înălțimi reduse
și spații reduse de manevră și, în general, pe terenuri înclinate și
denivelate. Structura portantă compactă, caracterizată de o distribuire
a greutății de 50% pe puntea față și 50% pe puntea spate, permite
menținerea centrului de greutate coborât și apropiat de centrul
utilajului, precum și transferarea totală a motricității pe sol,
pentru a lucra în deplină siguranță chiar și atunci când
folosiți echipamente foarte grele sau atunci când
lucrați pe suprafețe foarte înclinate.
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GAMA
4000
F
4090F - 4100F - 4110F

• Capacitate circuit hidraulic 39+61 litri
• Distribuire extraordinară a greutății
• Versatilitate maximă: F – manevrabil și agil 		
		
AF – robust și compact
• Deplasare confortabilă: platformă montată pe blocuri
de cauciuc și cabină ”presurizată” cu aer condiționat

SPECIFICAȚII TEHNICE
Unul ”mic” pentru livezi și podgorii cu peste 100CP?
Gama 4000 F și 4000AF (turbo intercooler, tracțiune
integrală, platformă montată pe blocuri de cauciuc și o
cabină cu vizibilitate panoramică și aer condiționat) nu
vă vor oferi motive pentru a vă dori un tractor mai mare.
Echilibrate, compacte, puternice și neobosite, acestea sunt
partenerul ideal pentru a lucra fără griji: 6 versiuni pentru
a putea alege EXACT modelul care vă este necesar.

MOTOR
FCA 4 Cil Tier IIIB
4090 F: 59 kW / 80 CP
4100 F: 67 kW / 91 CP
4110 F: 75 kW / 102 CP
DPF + EGR
TRANSMISIE
Transmisie 24+12 4 trepte pentru 3 game + mini reductor (20%)
Inversor mecanic
4WD și blocare electro-hidraulică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2500 Kg
Sistem de ridicare electronic (Opt)
Debit pompă 100 l/min (39+61) cu centru deschis
până la 3 valve mecanice spate
până la 3 valve electro-hidraulice față
CABINĂ OPERATOR
Platformă / Cabină presurizată
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament: 1973 mm
Greutate: 2375 Kg (Plat)
Anvelope: 360/70R24
Lățime (min-max): 1404-1830 mm
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LIVEZI / PODGORII

GAMA
4000
AF
4090AF - 4100AF - 4110AF

SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR
FCA 4 Cil Tier IIIB
4090 AF: 59 kW / 80 CP
4100 AF: 67 kW / 91 CP
4110 AF: 75 kW / 102 CP
DPF + EGR
TRANSMISIE
Transmisie 24+12 4 trepte pentru 3 game + mini reductor (20%)
Inversor mecanic
4WD și blocare electro-hidraulică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2500 Kg
Sistem de ridicare electronic (Opt)
Debit pompă 100 l/min (39+61) cu centru deschis
până la 3 valve mecanice spate
până la 3 valve electro-hidraulice față
CABINĂ OPERATOR
Platformă / Cabină presurizată
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament: 1990 mm
Greutate: 2375 Kg (Plat)
Anvelope: 360/70R28
Lățime (min-max): 1404-1830 mm
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GAMA
4000
E
4070E - 4080E - 4090E - 4100E
• Gamă cu 3 și 4 cilindri cu putere de până la 92 CP
• Aderență maximă pe sol
• Transmisie 16+16 cu inversor sincronizat
• Greutate 2325 kg
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LIVEZI / PODGORII

Foarte bine poziționate pe cele patru roți motrice, late,
coborâte, identice, tractoarele izometrice ale seriei
4000E reprezentă soluția ideală pentru a lucra în
deplină siguranță în cele mai dificile situații, datorită,
în parte, caroseriei conice și a diametrului redus de
întoarcere.
Începând de acum, cu cei 4 cilindri noi ce dezvoltă
până la 92CP, aceste utilaje nu au fost niciodată atât
de puternice, atât de fiabile, atât de ARBOS

SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR
FCA 3 Cil 45 kW / 61 CP - 52 kW / 71 CP
FCA 4 Cil 60 kW / 81 CP - 68 kW / 92 CP
Tier IIIB
DPF + EGR
TRANSMISIE
16+16
Inversor mecanic
Blocare electro-hidraulică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2000 Kg
Debit pompă 55 l/min cu centru deschis
până la 4 valve mecanice spate (3+1)
CABINĂ OPERATOR
Platformă
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Ampatament: 1550 mm
Greutate: 2275-2325 Kg
Anvelope: 320/70R20
Lățime (min-max): 1335-1575 mm
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