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Arbos 3000
korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000

38 - 48 KM

ciągnik Arbos 3000

Maszyna specjalistyczna do ogrodów i sadów

 

More
tylny w.o.m.
Wałek odbioru mocy niezależny 540 / 1000 obr./min

Sprzęgło wielotarczowe suche.

Close

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
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More
hydraulika
Do 3-ech par wyjść hydraulicznych + wolny spływ w standardzie

Wydatek pompy hydraulicznej - 33 l/min.

Close
More
Tylny podnośnik
Udźwig tylnego podnośnika to 1800 kg

TUZ 1 kategorii

Close
More
Przedni podnośnik + przedni w.o.m.
Przedni podnośnik o udźwigu 350 kg jako opcja

Przedni W.O.M. o niezależnych obrotach przeciwnych do ruchu wskazówek zegara
również jako opcja

Close
More
kabina o podwyższonej widoczności
Przeszklona, kompaktowa kabina z 4-ema słupkami 

Close
More
skrzynia biegów 
12 + 12 z suchym sprzęgłem 9" + rewers mechaniczny

Close
More
silnik lombardini ldw 2204
Sprawdzona, wydajna i oszczędna jednostka napędowa o pojemności 2,2l (48KM)
produkcji Lombardini

4-ero  cylindrowy silnik

Close

Model
Moc
Maksymalna

Liczba
cylindrów

Jednostka
napędowa

Udźwig tylnego
podnośnika [kg]

3050 48 KM 4 Lombardini LDW
2204

1800

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
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silnik lombardini ldw 

Duży potencjał zamknięty w małym silniku

Lombardini to obecnie część grupy Kohler i jedna z najbardziej uznanych poza
Kohlerem marek zajmujących się produkcją silników diesel'a w grupie o pojemności do
56 kW.

Podobnie jak w pozostałych przypadkach nowo wprowadzanych na rynek ciągników, do
ciągników Arbos serii 3000 dobrany został niezawodny, wydajny i oszczędny silnik - w
tym wypadku Lombardini LDW. W przypadku ciągnika 3050 jest to 4-ero cylindrowy
silnik Lombardini LDW 2204 Tier 3A. 

Powyżej wymieniona jednostka napędowa to silnik legendarnego producenta, który od
1922 roku produkował silniki - później dedykowane ściśle z przeznaczeniem na potrzeby
rolnictwa.

Kabina w ciągnikach Arbos serii 3000

Włoski styl, kompaktowy rozmiar połączone z wygodą i funkcjonalnością
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Kompaktowa, przestronna i przede wszystkim praktyczna. Wewnątrz kabiny ciągnika
Arbos serii 3000 możesz poczuć sporą wygodę jak na ciągnik tej klasy i tych
gabarytów. Ergonomicznie rozplanowane dźwignie i przełączniki przekładają się na
prostotę obsługi i wygodę jazdy. Potężną zaletą kabiny jest jej szczelność, zredukowany
poziom hałasu oraz przeszklenie gwarantujące doskonałą widoczność. 

 Połączenie silent-block’ów opartych na płynnym silikonie oraz elastycznego zawieszenia
siedzenia kierowcy gwarantuje wygodę nawet przy kilkugodzinnej pracy.

Konstrukcja kabiny oparta jest na najnowszych dostępnych na rynku rozwiązaniach
konstrukcyjnych polegających na równomiernym rozkładzie naprężeń na całą
powierzchnię kabiny. Uzyskujemy dzięki temu znacznie wyższe bezpieczeństwo oraz
optymalizujemy stosunek wytrzymałości do wagi kabiny. Kabina wykonana w technologii
firmy Arbos jest ponad 1/3 lżejsza niż kabiny projektowane w sposób tradycyjny. Dach o
wąskim profilu redukuje wysokość całkowitą maszyny, dzięki czemu ciągnik może
zmieścić się nawet do najniższych obór, garaży czy innych zabudowań. Wersja z kabiną
posiada wysokość w zakresie od 2090 do 2180 mm.

Dlaczego kabina od Arbos3050
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4 słupki kabiny

klimatyzacja i ogrzewanie kabiny

ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów

konstrukcja kabiny umożliwiająca wjazd do trudno dostępnych miejsc

podwyższony stopień widoczności

ciągnik Arbos 3000

Specjalnie zaprojektowana kabina dla Twojej wygody
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More
przeszklona kabina
Kabina o podwyższonej widoczności z 4-ema słupkami gwarantuje wysoki stopień
bezpieczeństwa

Close

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0


7/27

More
tylny podnośnik
- hydraulicznie opuszczany i podnoszony z kontrolą siły podnoszenia

- udźwig 1800kg

- kategoria TUZ'a 1N

Close
More
zawory hydrauliczne
2 pojedyncze zawory dwustronnego działania + 3-eci zawór z wyjściem do przodu
jako opcja

Close
More
gaz ręczny
wygodnie umiejscowiony sprawdza się szczególnie przy pracy ze sprzętem
towarzyszącym

Close
More
wałek w.o.m.
wałek WOM niezależny przy 540/1000 obr./min. 

Close
More
3 zakresy prędkości
czyli 12+12 w połączeniu z dźwignią rewersu to pokrycie zapotrzebowania nawet
najbardziej wymagających

Close
More
skrzynia biegów
skrzynia biegów 12+12 (4 biegi + 3 zakresy) to proste i wygodne rozwiązanie w tych
ciągnikach specjalistycznych

Close
More
rewers mechaniczny
Wygodnie usytuowana dźwignia rewersu przełączanego mechanicznie

Close

   

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000#0
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co wyróżnia Arbos 3000

kompaktowe rozmiary

wiele opcji wyposażenia

dynamiczne i oszczędne jednostki napędowe Lombardini

sprawdzona i przetestowana przez lata konstrukcja

wszechstronność zastosowania

duży udźwig tylnego podnośnika

dane techniczne

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w prospekcie bądź instrukcji
obsługi

Model  3050                               

Typ Ciągnik kompaktowy

Struktura Konstrukcja samonośna

Silnik   

Producent Lombardini

Model  LDW
2204                                          

Zasilanie Bezpośredni wtrysk oleju napędowego

Moc (ECR R120)  35.3 kW / 48 KM                         
                

Norma emisji spalin Tier 3A

Liczba cylindrów  4                                           

Doładowanie Turbosprężarka

Nominalne obroty 2800 obr./min

Chłodzenie Cieczą

Pojemność skokowa  2199
cm3                                         
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Zużycie paliwa  260
g/KWh                                         

Maksymalny moment obrotowy  130Nm @ 1600
obr./min                                       

Zapas momentu obrotowego  7,40%                                         

Pojemność zbiornika  45
litrów                                            

Maska silnika Wzmacniane włókno szklane

Przekładnia   

Typ Mechaniczna, napędzana na wszystkie koła

Typ przekładni 12+12+4 szybki wsteczny

Sterowanie przekładnią Mechaniczne z dźwignią z przodu

Sprzęgło Suche, jedna tarcza 23 cm

Kontrola sprzęgła Mechaniczna

Typ rewersu Mechaniczny zsynchronizowany

Kontrola rewersu Dźwignia

Blokada tylnego mechanizmu
różnicowego

Mechaniczna

Przednia oś napęd na 4 koła

Załączanie napędu przedniej osi Mechaniczne

Blokada mechanizmu różnicowego
przedniej osi

Mechaniczna

Oscylacja przedniej osi 11°

Minimalna prędkość 0,7 km/h

Maksymalna prędkość 30 km/h

Układ hamulcowy   

Tylne hamulce Wielotarczowe zanurzone w kąpieli olejowej,
kontrolowane mechanicznie

Przednie hamulce brak

Hamulec postojowy Na tylnej osi, niezależna mechaniczna
kontrola
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Hydrauliczny układ hamulcowy brak

Układ kierowniczy   

Układ kierowniczy Hydrostatyczny

Kąt skrętu 55°

Napęd WOM   

Typ Podwójny, obroty zsynchronizowane i
niezależne

Obroty niezależne od przekładni 540/1000 obr./min

Obroty zsynchronizowane z
przekładnia

 tak                                          

Kierunek obrotu wałka WOM Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Wymiary 1-3/8" - 1 - 1/8"

Sprzęgło Niezależne mechaniczne z suchym
sprzęgłem

Kontrola sprzęgła Mechaniczna

Bezpieczeństwo Przycisk bezpieczeństwa STOP

Przedni napęd WOM   

Typ Niezależny pojedynczy wałek

Prędkość wałka 1000 obr./min

Kierunek obrotów wałka Przeciwne do ruchu wskazówek zegara

Wersja 6 wpustów 1-3/8"

Kontrola sprzęgła Elektroniczna

Dodatkowy napęd WOM   

Typ Niezależny pojedynczy wałek

Prędkość wałka 2000 obr./min

Sprzęgło Niezależne, mechaniczne z suchą tarczą

Kontrola Mechaniczna

Tylny podnośnik   

Typ Hydrauliczny z pozycjonowaniem i
regulowaną siłą uciągu
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Udźwig podnośnika 1800 kg

Kategoria mocowań KAT 1

Ramiona podnośnika KAT 1

Blokowanie dolnych ramion Stałe

Dźwignia sterowania Mechaniczna

Przedni podnośnik   

Typ Hydrauliczny

Udźwig podnośnika 350 kg

Kategoria mocowań KAT 1N

Ramiona podnośnika KAT 1N

Hydraulika   

Typu układu Otwarty

Wydatek pompy hydraulicznej 33 l./min

Złącza z tyłu Standard 2 pary dwustronnego działania (3
pary w opcji)

Złącza z przodu Maksymalnie 2 pary dwustronnego działania.

Złącze wolnego powrotu Szybkozłącze 1/2 NPTF

Złącza elektryczne   

Akumulator 12 V 500 A 60 Ah

Bezpieczeństwo Wyłącznik prądu

Przyrządy deski rozdzielczej Cyfrowo analogowe

1 pinowe złącze 12V

7 pinowe złącze 12V

Tylne lampy robocze Regulowane

Światło ostrzegawcze Pomarańczowe (Kogut)

Środowisko operatora   

Platforma Platforma zintegrowana

Amortyzacja Gumowo silikonowe bloki

Ochrona tylnych błotników Pas gumowy
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Pałąk ochronny Centralnie zamontowany

Lewe lusterko wsteczne Regulowane

Siedzenie Mechaniczne z pasami bezpieczeństwa

Regulacja siedzenia Pionowa, pozioma wg wagi operatora

filmy video

Prezentacja video Arbos 3050

 
Włoska firma ARBOS słynie z produkcji traktorów dobrej jakości w przystępnej cenie.
Ciągniki mini serii cechują się kompaktowością co daje możliwość przewożenia go na
przyczepce. Mechanik Rajmund wyraził swoją opinię na temat traktora Arbos i przy okazji
zaprezentował jak wygląda przegląd tej maszyny po osiągnięciu określonych godzin
pracy.

Watch Video At: https://youtu.be/_rAfaIDD_Zo

https://youtu.be/_rAfaIDD_Zo
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Watch Video At: https://youtu.be/zYrcNJ-PL5k

 
Bardzo zwrotny, mocny, z napędem 4x4 mini ciągnik Arbos świetnie współgra z
glebogryzarką separacyjną takich marek jak muratori, condor, avant, pasquali i innych.
Koszenie trawników wielkopowierzchniowych lub rekultywacja terenów.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Ciągnik sadowniczy Arbos 3050

https://youtu.be/zYrcNJ-PL5k
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_ciagnik_prezentacja_sadownik_bok.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_goldoni_lombardini.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_maszyna_do_sadow_widok_na_bok_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_goldoni_tyl_bok_tuz_ogrod_sad.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_maszyna_ogrod_sad_bok_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_ciagnik_sadowniczy_kabina_wnetrze_fotel.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_dwignie_wajchy_tuz_hydraulika.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_kierownica_panel_sterowania_sad_ogrod_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_maska_sadownika_silnik_lombardini_goldoni_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_maszyna_do_ogrodowtuz_wyjscia_hydrauliczne_0.jpg


17/27

 
OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Ocen: 5 (2 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/3050_arbos_podusfikta_nawiew_klimatyzacja_goldoni_sadownik_ciagnik_0.jpg
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Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.

 

 
ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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ZOBACZ POZOSTAŁE Ciągniki Arbos

3055 Gold Limited+

( )

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/arbos-3055-gold-limited-plus
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/arbos-3055-black-edition-limited-plus
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3055 Black Edition Limited+

( )

3055 Black Edition Limited

( )

3075

(75 KM)

2035

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/arbos-3055-black-edition-limited-plus
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/3055-black-edition-limited
https://korbanek.pl/content/arbos-3075
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2035
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(35 KM)

2025

(25 KM)

3055

(50 KM)

4000 AF

(80-102 KM)

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2035
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2025
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/3055
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-sadownicze/4000-af
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4000 F

(80-102 KM)

4000 Q

(80-102 KM)

5130 GLOBAL

(136 KM)

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-sadownicze/4000-af
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-sadownicze/4000-f
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-sadownicze/4000-q
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5130-global
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5115-global
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5115 GLOBAL

(122 KM)

5000 GLOBAL

(110-136 KM)

5130 ADVANCED

(136 KM)

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5115-global
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5100-global
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5130-advanced
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5115 ADVANCED

(122 KM)

5000 ADVANCED

(110-136 KM)

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5115-advanced
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/5100-advanced

