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Arbos 2025
korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2025

25 - 25 KM

Uniwersalny ciągnik z wieloma możliwościami

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI    KATALOG CZĘŚCI

Ciągnik Arbos 2025 jest maszyną wszechstronnego zastosowania. Maszyna nie tylko
świetnie odnajduje się w rolnictwie, ale także w sadach, ogrodach, szklarniach,
winnicach, budynkach inwentarskich, a także przy zagrodach za sprawą niewielkich
gabarytów oraz dobrego promienia skrętu. To dzięki tym cechom ciągnika można go
wykorzystywać przy pracach komunalnych takich jak odśnieżanie, posypywanie,
koszenie, zgrabianie i transportowanie. W zależności od potrzeby maszyna jest dostępna
w wersji z kabiną lub bez kabiny.

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2025
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Arbos/Ciagniki-Arbos-2025-2035-3055.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/arbos/arbos_2025_i_2035.pdf?822
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/arbos/catalog_2025.pdf?733
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zalety arbosa 2025

czyli czego oczekujemy od ciągnika

wszechstronne zastosowanie

niskie zużycie paliwa 

silnik z bezpośrednim wtryskiem

małe gabaryty
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dwie prędkości wałka WOM

napęd na 4 koła

niskie koszty eksploatacji

znakomita widoczność dzięki czterosłupkowej kabinie

wysoka wydajność pompy hydraulicznej

 

silnik i  przekładnia

Ekonomia i niezawodność

Ciągnik został wyposażony w 3-cylindrową jednostkę napędową typu Diesel z
bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą. Jego pojemność to 1530cm , a moc to
18,4kW/25KM (zgodnie z ECE R120), maksymalny moment obrotowy to 86Nm przy
1650rpm. Maszyna dzięki niskiemu spalaniu na poziomie 278g/kWh pozwala na
ekonomiczną i przyjazną dla środowiska pracę. 
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Prosta i mechaniczna skrzynia biegów (8+8) zapewnia bezawaryjne użytkowanie na
lata. Moment przekazywany jest za pośrednictwem 8,5 calowego suchego sprzęgła.
Napęd na 4 koła oraz mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego gwarantuje
komfortową jazdę na trudniejszych gruntach. Dzięki zsynchronizowanemu
mechanicznemu rewersowi, operator wygodnie i szybko może zmienić kierunek jazdy.
Minimalna prędkość jazdy ciągnika to 1,74 km/h, a maksymalna to 30 km/h. 

wyposażenie i  parametry

czyli co warto wiedzieć o maszynie

Dobra zwrotność ciągnika jest cechą hydrostatycznego układu kierowniczego ze
wspomaganiem. Wydajność pomp hydraulicznych wynosi 15+32 l/min. Każdy model
wyposażony jest w dwie pary wyjść hydraulicznych. Wałek odbioru mocy ma dwie
prędkości 540 i 1000 obr./min. Tylny układ zawieszenia ma udźwig 720kg. Efektywne
hamowanie maszyna zawdzięcza tarczowemu układowi hamulcowego w kąpieli olejowej.
Zamykana na kluczyk kabina 4-słupkowa zapewnia bardzo dobrą widoczność oraz
komfortowe użytkowanie dzięki mechanicznemu fotelowi operatora oraz ogrzewaniu i
wentylacji. Każdy ciągnik posiada lampy robocze przednie i tylne, tylną szybę uchylną 
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Arbos 2025 z kabiną waży 1725 kg. W standardzie ma zamontowane obciążniki
przednie o masie 80kg i na tylne koła o łącznej masie 124kg. Długość ciągnika nie
przekracza 3560 mm, rozstaw osi 1800mm, a szerokość 1600mm. Maszyna
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wyposażona jest w ogumienie przednie o rozmiarze 240/70R16 i tylne 280/85R24.

Traktor można wyposażyć w instalację pneumatyczną jedno- oraz dwuobwodową oraz
przedni TUZ, zwiększając tym samym możliwości maszyny. Ponadto, nasi klienci mają
możliwość dobrania podzespołów współpracujących, takich jak pługi do śniegu
czy posypywarki. 

Dane  techniczne

Arbos 2025

SILNIK Arbos 2025

Moc (ECE R120) kW przy 2400 obr/min 18,4 kW

Moc (ECE R120) KM przy 2400 obr/min 25 KM

Cylindry 3

Typ Diesel z bezpośrednim wtryskiem

Pojemność skokowa silnika 1530 cm3

PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA  

Liczba przełożeń 8 + 8

Rewers Mechaniczny, zsynchronizowany

Sprzęgło Podwójne suche, 8"

Prędkość min 1,66 km/h

Napęd 4WD (załączany mechanicznie)

Przednia i tylna blokada mechanizmu
różnicowego

Mechaniczna

TYLNY WOM  

 Obsługa / Kontrola Niezależna / Kontrola hydrauliczna

 Standardowe prędkości obrotowe napędu
W.O.M.

 540/1000 obr/min

Sprzęgło Kontrola hydrauliczna, wielotarczowe
mokre

UKŁAD HYDRAULICZNY  

Maksymalny wydatek oleju 15+32 L/min
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Gniazda hydrauliczne z tyłu ciągnika 2 SE / DE

HAMULCE  

Typ wielotarczowe mokre

TYLNY PODNOŚNIK  

Kontrola Mechaniczna, kontrola pozycji

 Maksymalny udźwig podnośnika (kg) 720 kg

 Ramiona dolne  Końcówki hakowe kat. I

Siłownik górny Mechaniczny, kat. I

ZACZEPY  

Tylny zaczep dolny Standard

OBCIĄŻNIKI  

Przednie 80 kg

Tylne koła 31 kg / stronę

OGUMIENIE  

Przód & tył 240/70/R16 & 280/85/R24

WAGI I WYMIARY  

Masa z ramą ochronną 1630 kg

Masa z kabiną 1724 kg

Długość 3558 mm

Szerokość 1550 mm

Wysokość z ramą ochronną 2423 mm

Wysokość z kabiną 2388 mm

Rozstaw osi 1800 mm

Promień skrętu 3,5 m

prezentacja wideo

Zestaw Komunalny
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Watch Video At: https://youtu.be/f_GBv2hs4WQ

Następca Ursus C-330

Watch Video At: https://youtu.be/MZ3P-bWsEFE

Podczas pracy ze zgrabiarką

https://youtu.be/f_GBv2hs4WQ
https://youtu.be/MZ3P-bWsEFE


9/21

Watch Video At: https://youtu.be/ndqoDiG3mVo

Więcej filmików

AKCESORIA DO Arbosa 2035

Opcjonalne wyposażenie do ciągników

Opony przemysłowe
Zmiana ogumienia na przemysłowe (również nadające się do poruszania po
trawnikach)

https://youtu.be/ndqoDiG3mVo
https://korbanek.pl/wideo?title_1&field_tagi_yt_tid=956
https://korbanek.pl/sites/default/files/opony_przemyslowe_trawnikowe_arbos_2025_0.jpg
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2025#6427
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Ładowacz czołowy
Ładowacz Czołowy Hydramet Xtreme S Mini (z możliwością dobrania osprzętu)

 
GALERIA PRODUKTU

 
Arbos 2025

https://korbanek.pl/sites/default/files/ciagnik_2035_ladowacz_hydramet_0.jpg
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki/2025#6476
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/2025.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-03.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-04_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-05.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-07.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-08_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-09_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-10_0.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-12_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-13_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-14.jpg
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-15.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea34ljh002545-16.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea74jh002420-03_copy.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea74jh002420-12_copy_0.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/arbos_ftttea74jh002420-18_copy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/krokodyl_abros_2035_ladowacz.jpg
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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: 4 (4 głosów.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

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.
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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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