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Scarificatoarele ARBOS din gama ROCK sunt proiectate și construite pentru a 
satisface exigențele de utilizare pe terenuri deosebit de dure și pe care sunt 
prezente reziduuri ale recoltelor.
Oțelul cu rezistență ridicată folosit și structura specială cu îmbinări cu șuruburi, fac 
ca scarificatoarele ROCK să fie adecvate pentru cele mai dificile condiții de lucru.
Fiecare ancoră este dotată cu un dispozitiv de siguranță cu șurub dimensionat 
corespunzător și cu vârf cu decuplare rapidă. De asemenea, poate fi echipată cu 
deflectoare pentru o spargere mai bună a solului.
Distanța dintre ancore poate fi modificată ușor pentru a se adapta mai bine 
necesităților celor mai exigenți utilizatori.
Scarificatorul ROCK poate fi utilizat și în versiunea fără tăvălugi.
Tăvălugii posteriori sunt dotați cu mișcare hidraulică tip paralelogram care asigură 
o reglare rapidă și precisă a adâncimii de lucru.

• MS 8100
Acest utilaj este caracterizat prin simplitate 
constructivă și nu necesită reglaje speciale. 
Semănătorile sunt foarte compacte deoarece 
unitățile de semănare sunt montate direct pe 
cadru și au o greutate redusă.

• MS 8100 PT
Semănătorile MS 8100 PT sunt echipate cu 
un cadru tractat puternic, fix. Suportul și 
căruciorul de transport au rol, de asemenea, 
de mișcare, în timpul activității, pentru 
transmisie. Un kit pentru îngrășământ lichid 
este, de asemenea, disponibil pe această 
versiune specială.

• MS 8100 SUPER L
Această semănătoare a fost proiectată pentru 
a satisface necesitățile fermelor mari. Cadrul 
triplu rigid garantează robustețe.
Această versiune este adecvată pentru 
terenurile prelucrate sau prelucrate parțial, cu 
o lățime de lucru maximă de 12 m. Căruciorul
de transport, integrat, permite deplasarea fără 
dificultate, cu o lățime de transport de 3,40 m.

• MK
Pentru a asigura performanțe excelente chiar și în situații dificile când există pe sol 
reziduuri de culturi, utilajele noastre sunt proiectate și construite cu o distanță 
optimă între suportul port-dinți și carcasa grapei. 
Acest lucru permite trecerea cu ușurință a unei cantități importante de reziduuri și a 
eventualelor pietre fără a produce blocaje.
Dinții grapei asigură o penetrare optimă chiar și pe terenurile dificile menținând o 
adâncime de lucru constantă. Tăvălugul Paker cu un diametru de 550 mm este 
adecvat pentru terenurile medii și dure; este extrem de versatil și poate fi utilizat în 
combinație cu semănătoarea.
Grapa rotativă este MK270, cu o adâncime de lucru de până la 32 cm și putere de 
până la 270CP. Rotoarele dispun de un suport cu rulmenți conici opuși. Ca dotare 
opțională, toate grapele pot fi echipate cu un kit rapid de demontare.

• MSD 2.0 COMBI
Semănătoare pneumatică în linie pentru semănarea pe terenuri prelucrate sau 
prelucrate parțial. Lățimile de lucru variază între 3,0 m și 3,5 m cu o distanță 
standard între rânduri de 12,5 cm. Cele 2 dozatoarele sunt acționate de un motor 
electric și sunt controlate de pe monitorul X4. Acest monitor permite varierea 
rapidă a cantității de semințe prin setarea valorii dorite. De asemenea, 
controlează fluxul de semințe pentru fiecare secțiune. Funcțiile de înclinare și 
excludere semințe sunt dotare opțională și se integrează în monitorul X4.

Mașina de fertilizat MMX este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea 
îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Permite 
atingerea unor lățimi de lucru de până la 36 m. 
Grupul de fertilizare, șuruburile și plăcile de deschidere sunt fabricate din oțel inox pentru 
a preveni coroziunea și pentru garanta o durată mai mare de utilizare. 
Actuatoarele hidraulice, dotare de serie, permit întreruperea fertilizării pe o parte (stânga 
sau dreapta); spre exemplu, atunci când se lucrează la marginea câmpului poate fi 
utilizată doar o secțiune.

Mașina de fertilizat MCA-W ELEKTRO este un utilaj
precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea
îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub
formă de peleți.
Forma specială a buncărului limitează lățimea la doar
1,10 metri, permițând fertilizarea recoltelor pe rânduri
extrem de apropiate.
Sistemul ELEKTRO permite reglarea automată a
deschiderii secțiunilor de dozare în funcție de viteza de
înaintare a tractorului și de caracteristicile reale de flux
ale îngrășămintelor minerale utilizate pentru fertilizare.
Cele 4 celule de încărcare, datorită filtrării automate,
calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului
cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Specificații tehnice
Unitate de semănare de tipul 8000
Cadru cu aripi rabatabile și dispozitiv hidraulic Easy-Set
Lățime de transport cuprinsă între 2,54, 3,0 și 3,20 metri
Dispozitiv de siguranță prevenire deschiderea accidentală cadru
Prindere în trei puncte
Priză de putere 540 min-1
Ax priză de putere cu roată liberă 1” 3/8 Z6 (lungime 510 mm)
Indicator vacuum 
Marcator automat de rânduri 
Cutie de viteze centralizată cu 21 trepte 
Gamă discuri de semănare 
Gamă inele între rânduri 
Separator semințe de dimensiuni mici 
Transportor colectare semințe reziduale 
Manetă ridicare element 
Manetă mișcare element
NOTE: minim 2 valve hidraulice pe tractor

Semănătorile din gama MS 
Semănătorile din gama MS au distribuitorii ca principal punct forte. Unul dintre 
principalele motive pentru care distribuitorul este atât de eficient și precis este 
camera de vacuum. Vidul sau aspirația sunt create de un ventilator. Orice sistem de 
vacuum este performant doar dacă aspirația este uniformă. Un suport pentru discul 
de semințe este montat pe doi rulmenți cu bile, iar în jurul zonei de vacuum se află o 
singură garnitură.

Mașina de fertilizat MMX ELEKTRO
este un utilaj precis și compact. Este
utilizat pentru distribuirea
îngrășămintelor chimice granulare,
pudră și a celor sub formă de peleți.
Sistemul ELEKTRO permite reglarea
automată a deschiderii secțiunilor de
dozare în funcție de viteza de
înaintare a tractorului și de
caracteristicile reale de flux ale
îngrășămintelor minerale utilizate
pentru fertilizare.
Cele 4 celule de încărcare, datorită
filtrării automate, calculează
caracteristicile diferite ale
îngrășământului cu precizie maximă,
chiar și în timpul deplasării.
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• Tractoare
• Tractoare pentru livezi și podgorii
• Mașini de erbicidat
• Semănători pneumatice

pentru însămânțare directă
• Semănători pneumatice de precizie
• Semănători cu grapă rotativă
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• Scarificatoare
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Scarificatorul ROCK
M2 are o înălțime a
cadrului de la sol de
78 cm.

Scarificatorul ROCK
M3 are o înălțime a
cadrului de la sol de
92 cm.

Semănătoare pneumatică în linie pentru 
semănarea pe teren pregătit sau semi-pregătit a 
cerealelor, furajelor și a rapiței. Lățimea de lucru 
este de 6 m cu o distanță minimă standard între 
rânduri de 12,5 cm. Numărul de rânduri este 
cuprins între 40 și 48. Cele 4 dozatoare sunt 
acționate de un motor electric și sunt controlate 
de pe monitorul Arbos X4. Semănătoarea este 
rabatată în 2 secțiuni pentru o lățime de 
transport de 2,7 m. 

SEMĂNĂTORI 
DE PRECIZIE 
CU VACUUM 

• MS 8130
Această semănătoare de precizie dotată cu 
cadru hidraulic telescopic permite trecerea 
rapidă direct din poziție de lucru în poziție 
de transport. Această semănătoare este 
foarte compactă și are o greutate redusă.

• MS 8200
Această semănătoare este proiectată pentru 
schimbarea rapidă și facilă a distanței dintre 
rânduri. Sistemul EASY-SET, montat direct pe 
cadrul principal, permite mișcarea simplă a 
unităților de semănare prin culisarea acestora pe 
ghidaj pentru a obține distanța necesară între 
rânduri (minim 37 cm), fără a utiliza unelte. 
Pentru efectuarea acestei operații utilajul este 
furnizat împreună cu o manetă de poziționare. 

• MS 8230
Semănătoarea MS 8230 este un utilaj foarte versatil 
care, datorită gestionării hidraulice a sistemului de 
mutare Easy-Set și a cadrului rabatabil, permite 
reducerea lățimilor de transport chiar și în cazul 
utilajelor  având o lățime de lucru de 6 m.

• MS 8230 PRO
Semănătorile din gama MS8230 PRO diferă 
de modelul clasic MS8230 printr-o 
caracteristică tehnică fundamentală ce se 
referă la rezervorul de îngrășământ și a 
elementelor de acționare aferente. Acest 
accesoriu este furnizat standard pe versiunea 
pneumatică cu regulator turație variabilă. Prin 
urmare, semănătorile PRO-fesioniste pot fi 
definite ca excelente.

• MS TWIN
MS TWIN este unitatea de semănare de precizie 
a gamei MS 8000, cu brăzdar dublu, care 
permite semănarea pe două rânduri folosind 
tehnica quincunx.
MS TWIN ARBOS permite semănarea la o 
distanță de 22 cm între rândurile duble. 
Disponibilă, de asemenea, cu cadru Easy-Set.

Mașina de fertilizat MMX SMART este utilajul cu cel
mai ridicat conținut tehnologic. Este utilizat pentru
distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră
și a celor sub formă de peleți. Sistemul SMART
exploatează la maxim caracteristicile sistemului
ISOBUS.
Cele 2 celule de încărcare, datorită filtrării automate,
calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului
cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Semănătoare mecanică în linie pentru 
cereale, rapiță, soia, lucernă și alte furaje 
în rânduri pe soluri pregătite. 
Semănătoare compactă, manevrabilă, 
disponibilă în lățimi de lucru cuprinse 
între 2,5 și 4 m și element cu disc simplu.

Semănătoare mecanică în linie pentru 
cereale, rapiță, soia, lucernă și alte 
furaje pe soluri cu pregătire minimă. 
Semănătoare compactă, manevrabilă, 
disponibilă în lățimi de lucru de 3 m și 
brăzdar cu arc.



30505100
5115
5130

2025
2035

GAMA 4000 E
4070E - 4080E - 4090E - 4100E

SERIE 4000 Q
4090Q - 4100Q - 4110Q

7220
7240
7260

4060 F 
4080 F
4080 F PRO

SEMĂNĂTORI 
PNEUMATICE  
PENTRU SEMĂNARE 
DIRECTĂ UST

GAMA 4000 F 
4090F - 4100F - 4110F

GAMA 4000 AF
4090AF - 4100AF - 4110AF

3055

GAMA 3000 E
3020E - 3030E - 3040E
3050E - 3060E SERIE T

T30 - T40 - T60 - T80

MOTOR
KOHLER 4 cil, 3400 cm3 
5100: 81 kW 110 CP 
5115: 90 kW 122 CP 
5130: 100 kW 136 CP
Tier IV final cu SCR și EGR 
2000 bar common rail 
TRANSMISIE
30+30 cu 2 PWS stadii 
45+15 cu 3 PWS stadii 
Inversor mecanic sau inversor hidraulic
Blocare electro-hidraulică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 4400 kg 
40+70 l/min centru deschid 3+1 valve 
mecanice + deviator electro-hidraulic
POZIȚIE DE CONDUS
Cabină bină
Scaun pneumatic
DIMENSIUNI 
Ampatament 2400 mm 
Greutate 4600 kg 
Anvelope 600/65R38

MOTOR
FPT 6 cil. până la 280 HP Overpower
2000 bar common rail 
TRANSMISIE
60+15 cu 4 PWS 
Inversor hidraulic
Blocare electro-hidraulică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 10500 kg 
160 l/min centru închis
Patru valve electro-hidraulice
POZIȚIE DE CONDUS
Cabină fixă pe blocuri de cauciuc
Scaun pneumatic
DIMENSIUNI
Ampatament 2950 mm
Greutate 8500 kg
Anvelope 710/60R42

câmp deschis specializate
• Motor 48 CP

• Transmisie 12 + 12 cu fast reverse
(suplimentar 4 trepte marșarier rapide)

• Design italian

• Multifuncțional

• Gamă cu 3 și 4 cilindri cu putere de până la 102CP

• Aderență maximă pe sol

• Transmisie 16+16 cu inversor sincronizat

• Greutate 2325 Kg

• Capacitate circuit hidraulic 39+61 litri

• Distribuire extraordinară a greutății

• Distribuire extraordinară a greutății: F - manevrabil și agil
AF - robust și compact

• Deplasare confortabilă: platformă montată pe
blocuri de cauciuc și cabină ”presurizată” cu
aer condiționat

Cadru independent cu 3 sau 4 secțiuni 
Prindere în 3 puncte, categoria II și III 
cu cuplaj pivotant
Suflantă acționată de un sistem cu 
presiune ulei controlat de tractor 
Unitate de tăiere brazdă: UST Opener cu șurub de siguranță 

2 dozatoare volumetrice (1 pentru 
îngrășământ și 1 pentru semințe)
Transportare pneumatică a semințelor și îngrășămintelor
Rezervor semințe cu capacitate 3000 l; versiune 
semințe (2000 l) + îngrășământ (1000 l)
Lățime de lucru: 4,5 m sau 6 m
Lățime de lucru: 2,70 m

Distanță minimă între rânduri: 15 cm

Greutate: 3650 kg pentru versiunea semințe/îngrășământ 

Putere necesară: 130 CP

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 + IGR
TRANSMISIE
16+16, 12+12, 8+8

Inversor mecanic
Blocare electro-hidraulică diferențial 
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2200 Kg
Debit pompă 55 l/min cu centru deschis
până la 4 valve mecanice spate (3+1)
POZIȚIE DE CONDUS
Platformă
DIMENSIUNI
Ampatament: 1505 mm
Greutate: 2275-2325 Kg
Anvelope spate: 320/70R20
Lățime (min. - max.): 1335-1575 mm

MOTOR
FCA 4 Cil. Tier IIIB
Q 90: 59 kW / 80 CP
Q 100: 67 kW / 91 CP
Q 110: 75 kW / 102 CP
DPF + IGR
TRANSMISIE
Transmisie 24+12 cu 4 trepte pentru 
3 game + mini reductor (20%)
Inversor mecanic marșarier
4WD și blocare electro-hidraulică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2500 kg
Sistem de ridicare electronic (optional)
Debit pompă 100 l/min (39+61) cu centru deschis
până la 3 valve mecanice
până la 3 valve electro-hidraulice față 
CABINĂ OPERATOR
Platformă presurizată / cabină 
DIMENSIUNI
Ampatament: 1923 mm
Greutate: 2275 kg (Plat)
Anvelope: 420/65R20
Lățime (min. - max.): 1591-1876 mm

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

• Versiuni cu cabină ”low profile” foarte
coborâtă, începând de la 174 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

Rezervoare din polietilenă cu densitate ridicată, 
capacitate nominală de 800-1000-1200 l
Rezervor de 120 l pentru spălarea circuitului 
Rezervor de 20 l pentru spălarea mâinilor 
Lățimi de lucru: 12/15/18 m
Kit duze de pulverizare TRIJET/ASJ standard 
Pompă cu membrană COMET BPS2000, 
168 l/min (debit nominal)
Computer de distribuire XTRONIC 180s
Cuplare rapidă ca dotare standard, categoria II 
Picioare retractabile suport parcare, 
dotare standard
Piulițe și șuruburi din oțel inoxidabil 
Loc depozitare pentru 
echipamentul de protecție (PPE)
Funcții electro-hidraulice cu egalizare 
rampă pe plan înclinat 

Mașinile de erbicidat purtate ARBOS MBS, 
disponibile cu trei capacități ale rezervorului 
principal, sunt echipate cu un rezervor pentru 
spălarea circuitului și cu un rezervor pentru 
spălarea mâinilor precum și cu un cadru din oțel 
cu rezistență ridicată, care a fost supus unui 
proces de cataforeză și apoi a fost vopsit cu 
pulbere, devenind astfel adecvat pentru 
tratamentele cu îngrășământ lichid. 
Rampele de erbicidare sunt acționate hidraulic și 
sunt echipate cu brațe din aluminiu, duzele de 
pulverizare fiind protejate în interior și cu 
sistem de amortizare 
hidropneumatic, sistem de 
nivelare automată cu 
pendul, dotat cu arcuri și 
amortizoare cu sistem de 
blocare hidraulic automat.
Rezervorul frontal FTS este 
extensia mașinilor de 
erbicidat din gama MBS pentru 
a crește autonomia utilajului și 
pentru echilibrarea greutăților.
Echiparea pentru conectarea la mașinile de 
erbicidat MBS (dotare de serie) permite 
umplerea rezervorului frontal FTS, prin pre-
mixer, în paralel cu mașina de erbicidat. Toate 
rezervoarele sunt din polietilenă cu densitate 
ridicată.

Propulsată de neobositul și 
economicul motor în 6 cilindri 
(putere de la 220 la 260 CP), seria 
7000 utilizează o transmisie 
(denumită ”implement powershift”) 
care oferă șoferului performanțe line, 
eficiente și relaxante. Nici cabina 
nu poate fi criticată: nivel maxim 
de confort și nivel minim de 
zgomot, cu un spațiu generos și o 
vizibilitate peste medie.

• 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

Semănătorile gamei UST (tehnologie 
Under Surface Seeding) sunt fabricate 
semănarea, pe terenuri nepregătite 
sau cu pregătire minimă, de cereale, 
rapiță, soia, furaje, culturi intercalate.

MOTOR
Lombardini 4 cilindri - 35.3 KW / 48 CP
Tier IIIA
Injecție directă, diesel
TRANSMISIE
12+12+4 Fast reverse
Inversor mecanic
Blocare mecanică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 1800 kg
33 l/min centru deschis
3 valve mecanice spate 
CABINĂ OPERATOR
Platformă sau cabină
DIMENSIUNI
Ampatament: 1723 mm
Greutate: 1474 kg
Spate: 320/70R24
Lățime (min. - max.): 1308-1500 mm

MOTOR
FCA 4 Cil. Tier IIIB
4090 F/AF: 59 kW / 80 CP
4100 F/AF: 67 kW / 91 CP
4110 F/AF: 75 kW / 102 CP
DPF + IGR
TRANSMISIE
Transmisie 24+12 4 trepte pentru 3 
game + mini reductor (20%)
Inversor mecanic
Blocare mecanică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2500 kg
Sistem de ridicare electronic (Opt)
Debit pompă 100 l/min (39+61), centru deschis
până la 3 valve mecanice spate
până la 3 valve electro-hidraulice față
POZIȚIE DE CONDUS
Platformă / Cabină presurizată
DIMENSIUNI
Ampatament 1973 mm / 1990 versiune AF 
Greutate 2375 Kg (Platformă)
Anvelope spate 360/70R24 / 360/70R28 versiune AF 
Lățime (min. - max.): 1404-1830 mm

• MOTOR TIER IV FINAL,
4 cilindri, 3400 cm3

• 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

MAȘINI DE
ERBICIDAT
MBS EVO - FTS

MOTOR
FCA 3 Cil. - 36kW / 49CP / 4 Cil. 55kW 75 CP
3 Cil. Tier IIIA / 4 Cil. Tier IIIB Turbo
Injecție directă
TRANSMISIE
Transmisie Dual Power 16 +8, 8+8 
cu manete laterale 
Inversor mecanic
4WD și blocare mecanică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 2300 Kg
Debit pompă 38 l/min, centru deschis
3 valve spate mecanice
CABINĂ OPERATOR
Semi-platformă - Pro: platformă 
integrată /cabină pe blocuri de cauciuc
DIMENSIUNI
Ampatament: 1690-1831 mm
Greutate: 1900 Kg
Anvelope: 360/70R20
Lățime (min. - max.): 1318-1794 mm

Pro: 1290-1766 mm

compacte

• Motor 25 CP, 3 cilindri sau 35 CP, 4 cilindri

• Transmisie 8 + 8 syncro shift

• Priză de putere hidraulică PTO 540/100 rpm

• Respectă standardul Tractor Mother Regulation (tmr)

• Blocare diferențial față și spate

• 50 CP, motor în 4 cilindri

• Transmisie 12F+12R

• Priză de putere hidraulică 540/100 rpm

• Respectă standardul Tractor Mother Regulation (tmr)

• Blocare diferențial față și spate

• 4 roți motrice

• Deplasare confortabilă:
platformă pe blocuri de cauciuc

• 4 frâne integrale cu diametru 290

• Blocare diferențial față și spate cu
acționare hidraulică

MOTOR
3 Cil. – de la 25 kW - 34 CP la  52 kW / 71 CP
Tier IIIA/ Tier IIIB Turbo intercooler (T80)
TRANSMISIE
8+4 / 8+8
Inversor mecanic marșarier
4WD și blocare electro-hidraulică diferențial
POZIȚIE OPERATOR
Semi-platformă/platformă integrală 
pe blocuri de cauciuc
DIMENSIUNI
T 30 Ampatament: 2050 mm
T 40-60-80: 2280- 2580 mm
Greutate: T 30: 1520 Kg

            T 40-60-80: 1940 Kg
Anvelope: 10.0/75-15.3

MOTOR
2 cil. : 3020 15 kW 20 CP;
3 Cil. : 3030 18 kW 25 CP;

3040 24 kW 33 CP;
3050 28 kW 38 CP
3060 FCA 35 kW 48 CP

Tier IIIA
Injecție directă
TRANSMISIE
3020-3050: 6+3
3060: 12+4, 16+16, Inversor mecanic marșarier
Blocare mecanică diferențial
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 500 -1500 kg
Debit pompă 18.5-38 l/min, centru deschis
3020-3050: 1 valvă mecanică spate
3060: până la2 valve mecanice spate
POZIȚIE OPERATOR
Platformă
DIMENSIUNI
Ampatament: 1155 mm - 3060: 1370 mm
Greutate: 1100 kg - 3060: 1650 kg
Anvelope: 8,25R16 - 3060: 300/70R20
Lățime (min. - max.): 1098-1515 mm

MOTOR
4 Cil. 36.8 kW/50 CP
Tier IIIA 
Injecție directă, diesel
TRANSMISIE
12+12 Synchro Shift, acționare mecanică
Mecanică, inversor sincronizat
Blocare mecanică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 950 kg
45 l/min centru deschis
2 valve mecanice spate 
CABINĂ OPERATOR
Platformă sau blocuri de cauciuc
DIMENSIUNI
Ampatament 1990 mm 

Greutate: 2480 kg
Spate: 380/85R24
Lățime max.: 1660 mm

MOTOR
3 Cil. 18.4 kW/25 CP - 4 Cil. 25.8 kW/35 CP
Tier IIIA
Injecție directă, diesel
TRANSMISIE
8 + 8 Synchro Shift, acționare mecanică
Mecanică, inversor sincronizat
Blocare mecanică diferențial și 4WD
SISTEM HIDRAULIC
Capacitate de ridicare 720 - 810 kg
22 l/min centru deschis
2 valve mecanice spate 
CABINĂ OPERATOR
Platformă sau blocuri de cauciuc
DIMENSIUNI
Ampatament 1800 mm
Greutate: 1724-1805 kg
Spate: 320/85R24
Lățime max.: 1550 mm




