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Свежият начин на 
мислене е отговорът 
на днешните 
предизвикателства.
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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-големи. 
И когато времената са трудни, само едно нещо помага: нов начин на мислене. 
Разглеждане на алтернативни варианти и вземане на интелигентни решения. 
За следващата покупка на трактор, това означава избор на ефективност вместо 
изображение. За трактор, който може да се справи с най-трудната работа с 
най-висока производителност при постоянно напрежение. И всичко това на 
разумна цена. Тракторът Kubota е правилната алтернатива в такива моменти.
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Оптимизирано 
пръскане и комфорт
За съвременните земеделски производители оптималното пръскане означава да защитят посевите 
си от болести, зарази и плевели с възможно най-малко химикали. Искаме достатъчно храна за света, 
с по-ниско въздействие върху околната среда. Полевите пръскачки Кубота позволяват прецизно 
отглеждане и пръскане в точния момент, на правилното място. Те са средство, чрез което фермера 
получава по-високи добиви, има по-ниски разходи и по-малко отпадъци.

#XTS326-XTS332
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Знаете ли, че? 
  
Знаете ли, че Kubota произвежда 
продукти в седем европейски 
държави? Тази близост до пазара 
е от основно значение за 
философията на компанията. 
Всяка фабрика спазва същите високи 
японски стандарти за качество, 
независимо дали тя се намира в 
Германия, Франция или Япония.

Пръскачките изпълняват изискванията 
на земеделските производители 
Серията пръскачки XTS3 е проектирана с 
акцент върху къс, нисък и компактен 
дизайн в комбинация с удобна за 
потребителя електроника, осигуряваща 
максимален комфорт на оператора. 
С обем на резервоарите от 2600 и 3200 
литра, избор на комбинация от стоманена 
или алуминиева стрела с много 
високотехнологични характеристики, 
серията XTS3 отговаря на всички изисквания 
на фермерите. 
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Всичко е на 
точното място

Пръскането никога не е било толкова лесно и удобно. Всички функции са лесни за управление. 
По-добрата интеграция просто не е възможна. С различните iXclean® решения комфортът на 
потребителя може лесно да се увеличи.

#Интуитивно управление

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ EASY SET
Контролният панел Easy Set улеснява живота чрез интуитивната си работа. 
Уредите за управление са разделени на смукателна и нагнетателна част. 
Клапаните са добре защитени зад вратата: това запазва работна зона от 
замърсявания и химикали.

iXclean® 
ENFO функциите на пълнене и изплакване са стандартни за всички пръскачки 
с компютри на Кубота (с изключение на тези с EC Remote Control). 
Преди да започне пръскането, пръскащите линии са пълни с химикали 
точно до дюзата и секцията автоматично се изключва. След завършване 
или прекъсване на пръскането, пестицидите автоматично се изхвърлят от 
тръбите за пръскане. Това означава да използвате до последния литър 
смес и да изплакнете тръбите за пръскане с минимална консумация на 
чиста вода. Тази ENFO технология 
оптимизира пълненето и почистването на 
пръскащите линии. Прецизното приложение, 
без отпадъци от химикали и пестенето на 
вода са ползите за околната среда.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ EASY SET
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iXclean® Pro 
Усъвършенстваните решения идват от 
iXclean® Pro, с напълно автоматично управление 
на електрическия клапан на съвместимите 
с ISOBUS пръскачки. Това означава, че всички 
функции могат да бъдат контролирани от 
кабината. Превключването между пълнене, 
разбъркване, пръскане, разреждане, 
изплакване и почистване на резервоарите е 
изключително лесно; просто натиснете бутона! 
В допълнение към автоматично пълнене, 
iXclean® Pro предлага и напълно автоматична 
многоетапна програма за изплакване и 
почистване на цялата пръскачка. 
Натискането на един бутон е цялостен процес 
на почистване, включително на всички линии. 
Това отнема само няколко минути и използва 
минимални количества чиста вода. 
Почистването е толкова щателно, че нивата 
на остатъците след автоматичното почистване 
са под 1%. iXclean® Pro за пълнене или 
почистване; отброява всеки литър вода. 

Електрически нивомер
Електрическият нивомер (предлага се като опция) 
показва на компютъра за пръскане действителния обем 
на резервоара, като това се показва на дисплея Focus 3 на 
контролния панел Easy Set. iXclean® комфорт и iXclean® про 
включват електрическия индикатор за ниво като 
стандартно оборудване.

iXclean® Comfort 
iXclean® Comfort е 
полуавтоматична система 
за управление на клапаните. 
Комбинацията от 
електрически индикатор за 
нивото и смукателен клапан 
осигуряват комфорт и 
точност на оператора; 
автоматичното пълнене 
спира, когато се достигне 
програмираното ниво, а 
дистанционното управление 
на всички функции за ENFO 
изплакване и пълнене се 
извършва от кабината! 
Просто напълнете линиите 
за пръскане преди да 
започнете и ги изплакнете 
след това, без да е 
необходимо да напускате 
кабината! 

Focus 3 

iXclean® Pro iXclean® Comfort 
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#Лесен достъп

XTS предлага 
лесен достъп
Серията XTS3 предлага лесен достъп до контролния панел с клапаните, смесителя, шкафчето за съхранение, 
резервоара за чиста вода, филтрите, помпата и много други!

Шкаф за съхранение
Шкафът за съхранение се намира от лявата 
страна зад вратата, което ви позволява да 
съхранявате в него оборудването или 
инструментите за безопасност и почистване 
на пръскачката. Предлага се и допълнително 
шкафче за съхранение (като опция) от дясната 
страна, което ще осигури още повече място.

Резервоар за чиста вода
Резервоарът за чиста вода от 340 литра 
(с допълнение 120 литра) е оборудван с 
индикатор за ниво. Може да се напълни 
през отвора на резервоара за чиста вода, 
както и чрез стандартната външна връзка 
на контролния панел Easy Set.

Лесно достъпни филтри
Прозрачната филтърна кутия осигурява 
директен поглед върху степента на 
замърсяване на филтъра за засмукване без 
да е необходимо демонтиране. 
Клапан на дъното позволява изпразване на 
съдържанието на филтъра преди 
отстраняване на кутията, за да се избегне 
замърсяване на ръцете с химикали. 
Самопочистващият се филтър под налягане 
предотвратява блокирането чрез непрекъснат 
поток, поддържайки филтърната мрежа чиста. 
Неразтворените частици се връщат в 
резервоара, докато не се разпръснат напълно.
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Смесител на препарата
Смесителят е неразделна част от дизайна. 
За лесен достъп той се намира до контролния 
панел с клапани. Снабден с кръгова система 
за изплакване и водоустойчив капак, той 
може да се изплаква безопасно при затворен 
капак. Големи количества и различни смеси 
мощно се инжектират без проблеми в 
рамките на секунди!

Турбо система за разбъркване и 
смесване на препарата
Системата за турбо бъркане поддържа 
сместа хомогенна по време на работа и 
може лесно да се изключи в случай на 
риск от пяна или почти празен резервоар. 
Мощното разбъркване при високо налягане 
с инжекторни дюзи гарантира мощно 
смесване, което можете да активирате 
след пълнене или продължителна почивка.

Знаете ли, че? 
  
 Знаете ли, че нашите части са 
произведени при същите високи 
стандарти и строг контрол като 
машините Kubota? Оригиналните 
части винаги ще работят по 
предназначение и ще гарантират, 
че машината ще работи при 
максимална производителност.
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#Лесен достъп

Безопасен достъп
XTS3 предлага широка и безопасна 
платформа, осигуряваща достъп до отвора 
с помощта на стълба. Филтъра може лесно 
да се извади за проверка. 

Бутално мембранни помпи
В зависимост от извършваната дейност помпата може да бъде избрана от широк диапазон на капацитет на помпата. Предлагат се помпи с 
капацитет 200, 260, 400 и 520 л / мин, които се използват в различни ситуации. За малки полета и щанги, за малък обем работа или за 
висока скорост, по-големи щанги и голям размер на резервоара, просто изберете правилната помпа. Помпата е разположена от дясната 
страна на пръскачката зад вратата, добре защитена, но все пак лесно достъпна. Отворът на резервоара е близо до помпата и се използват 
къси маркучи, за да се сведе до минимум остатъчната течност. Други предимства на помпите Kубота са: 
- Непрекъснато налягане от 15 бара, максимум 20 бара 
- Устойчивост на течни торове 
- Компактни, малки остатъчни количества химикали 
- Линейни стационарни характеристики за прецизно регулиране 
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Пълнене от хидрант
Предлага се по избор хидрантна връзка за 
пълнене с възвратен клапан за директно 
пълнене под налягане.

Пълнене с маркуч
Външно аспирираната вода се филтрира 
първо от филтъра на маркуча, а след това 
и от смукателния филтър. Успоредно с това 
можете да използвате и смесителя за добавяне 
и предварително смесване на химикали. 

Външно измиване (опция):
Почистващ комплект с 15-метров маркуч и 
четка, може да се свърже към помпата под 
налягане. Това позволява предварително 
почистване на пръскачката в полето, като се 
използва вода от резервоара за чиста вода. 
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#XTS326-XTS332 

Лесно закачане, 
лесно следване

Пръскачката XTS3 има нисък център на тежестта и компактни размери позволяващи по-висока работна 
скорост, безопасно транспортиране и лесно паркиране на двора. XTS3 има една централна рама, която е 
изработена от тежка стомана, известна още като високоякостна нисколегирана стомана, която има 
по-голяма гъвкавост и издръжливост, и може да издържи на въздействията на съвременното земеделие 
с по-високи скорости на шофиране както на полето, така и на пътя. Рамата не е заварена, а е занитена, 
което прави конструкцията много по-здрава.

Лесно закачане
Тегличът е лесен за смяна от върха към ниската връзка или обратното, в зависимост от точката на свързване на трактора.

Ниско закачанеВисоко закачане
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Максимални възможности за управление и завиване
XTS3 се предлага с регулируема колея с ширина от 1,50 - 2,25 метра. Широчините на колеята лесно се променят на стъпки от 5 сантиметра 
в целия диапазон от 1,50 до 2,25 м. Единичната централна рама и специално оформените паралелограмни рамена създават място за 
гуми с височина до 1,90 м и позволяват голям ъгъл на завиване. Това осигурява максимални възможности за управление с малък 
радиус на завиване, дори при колея от 1,50 м. Комбинацията от тесни, но високи гуми е идеална при редови култури за намаляване на 
уплътняването на почвата. Може да се направи избор на хидравлични или въздушни спирачки, за да сте сигурни, че вашата пръскачка 
може да работи безопасно.  
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Здрава 
метална щанга

#HSS щанга

Адаптирана към изискванията на 
клиента
Специалният профил на щангата HSS съчетава 
минимално тегло с максимална здравина и 
стабилност. Специално закалената Domex 
стомана осигурява дълготрайна употреба 
и високото качество. Работната ширина от 
18 до 30 метра с различни дължини на 
секциите прави пръскачката добре 
адаптирана към нуждите на клиента! 

Здравата метална щанга HSS е проектирана за професионална употреба. Нейната триъгълна конструкция осигурява 
перфектна интеграция на пръскащите линии от неръждаемата стомана, дюзите и държачите за дюзи и оптималното 
трасе на маркуча, като всичко това е добре защитено.
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Високотехнологична 
алуминиева щанга 

#HSA щанга

Изключителна здравина
Алуминиевото свързване вместо заваряване 
осигурява лекота и дава забележителна 
здравина. Тази алуминиева щанга е 
разработена в тясно сътрудничество със 
специалиста по алуминий Norsk Hydro. 
Тази патентована аерокосмическа 
технология постоянно се е доказала в 
областта през последните години. 

HSA стрелата предлага ефективна защита на държачите на дюзите в долния профил. Този профил е конструиран така 
за да улесни почистването. Той е без остри ъгли, което не позволява задържането на течност и остатъци. 
Анодизираната повърхност предпазва от корозия и драскотини.
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Оптимална стабилност и меко балансиране на стрелата
Пръскачката Кубота XTS3 е оборудвана с гладък, окачен паралелограм, който е активен, когато е на полето и при транспортиране. 
Паралелограмът комбинира оптимална стабилност с меко балансиране на стрелата и ограничено вертикално движение за 
минимизиране на отклоненията във височината на пръскане, осигурявайки правилно покритие на културите.

ErgoDrive система за управление в края на 
полето
XTS3 е снабден (стандартно) с ErgoDrive системата 
за управление в края на полет. ErgoDrive ви асистира 
при завои в края на полето. Системата се активира 
чрез просто включване или изключване и ErgoDrive 
контролира всички необходими действия, докато 
операторът може да се съсредоточи върху 
безопасното шофиране. 

iXflow-E - бързо, директно управление на дюзите
И двата вида щанги могат да бъдат оборудвани с 
предлаганата опция iXflow - система за рециркулация в 
пръскащите линии, която е подходяща за по-висока 
скорост на пръскане и автоматични функции с GPS. 
При iXflow има непрекъснат поток и няма риск от утаяване 
или затлачване в пръскащите линии, така че по-малко 
вероятно е дюзите да блокират. Пръскащите линии се подават 
от двете страни, което означава автоматично регулиране на 
налягането и дори по-ниски нива на остатъци при почистване. 

#HSS-HSA щанги
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Компактен дизайн
При транспортиране щангите HSA и HSS се сгъват добре 
над конструкцията на резервоара и далеч от кабината на 
трактора. Това води до транспортна ширина от 2,55 м и 
височина само 3,20 м, което заедно с ниската точка на 
окачване осигурява отлична стабилност. 

Светлини на щангата
Сините LED светлини на стрелата осветяват дюзите при пръскане 
под щангата. Това дава възможност на фермера да пръска при 
всякакви условия, дори през нощта. 

Поддържайте височината на пръскане
Boom Guide е автоматична система за контрол на височината на щангата, която помага на оператора да поддържа избраната височина 
на пръскане.

Boom Guide Comfort 
Двата ултразвукови сензора на щангата контролират височината 
на пръскане чрез системата за копиране на терена и автоматично 
коригират наклона . Boom Guide Comfort е подходяща за по-малки 
наклони и неравни терени.

Boom Guide Pro 
Тази усъвършенствана система използва три ултразвукови сензора, 
които контролират независимо секциите на стрелата от лявата и 
дясната страна и в най-трудните условия на полето. 
Може да задвижвате нагоре и надолу всяка страна на стрелата, 
за да следва контурите на терена!

Boom Guide Pro Boom Guide Comfort 
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Ефективно земеделие: 
открийте възможностите 
Прецизното земеделие на Kubota е иновативно оборудване изработено по поръчка, 
предназначено да управлява вашата ферма с успех. Сега можете да извършите работата 
си по по-интелигентен, по-ефективен и по-лесен начин и да получите най-доброто от 
вашите машини и култури, както и да спестите време и пари в торове, химикали и семена.

#IsoMatch 

Бъдете професионалисти в повишаването на производителността
12-инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви осигурява оптимално решение 
на системата за управление "всичко в едно" вътре в кабината на трактора, 
включително автопилот. Той е център за свързване на всички ISOBUS машини, 
приложения за прецизно земеделие и системи за управление на ферми. 
Той предлага всичко необходимо, за да извлечете максимума от вашите 
машини и култури, както и намаляване на разходите на торове, химикали и 
семена чрез автоматичен контрол на секциите и контрол на променливата 
норма. Функцията за двоен екран ви дава възможност да преглеждате и 
управлявате едновременно две машини и / или процеси.

Лесен контрол на управлението
IsoMatch Tellus GO е икономически изгоден 7-инчов терминал, специално 
разработен за управление на машината по лесен начин. Вие сте в пълен 
контрол над машината точно както искате. Лесно настройте машината с 
меките бутони през 7-инчовия сензорен екран и за оптимално управление 
по време на работа просто използвайте твърдите клавиши и въртящия се 
превключвател. Управлението на машината никога не е било толкова лесно.
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100% фокус, най-доброто представяне
Тъй като управлението на трактора с IsoMatch AutoDrive-E се управлява 
автоматично, вие имате свободата да наблюдавате и контролирате работата 
си по по лесен начин. Докато работата е по-ефективна и се избягват 
припокривания, можете напълно да се съсредоточите върху резултата на 
полето. (Само в комбинация с IsoMatch Tellus PRO).

Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Kubota е пионер 
на ISOBUS технологията?
Компанията Kverneland Group на 
Kubota изобретява технологията 
ISOBUS. И между другото: 
Kubota също така е водеща в 
индустрията в сертифицираните 
от AEF ISOBUS машини.

Софтуер за прецизно земеделие
IsoMatch GEOCONTROL® е усъвършенствано софтуерно приложение в 
терминалите IsoMatch, което ви помага да контролирате всички съвместими 
с ISOBUS машини Kubota. В комбинация с GPS приемник той отговаря на 
бъдещите нужди по отношение на иновативното и ефективно земеделие! 
Приложението за прецизно земеделие IsoMatch GEOCONTROL® включва 
безплатно ръчно навигиране и управление на данни. То също така включва 
и секционен контрол и променлива норма.

Подобрете успеха си с електронно обучение
IsoMatch Simulator е безплатна виртуална програма за обучение. 
Той симулира всички функции на IsoMatch Universal Terminals и Kubota ISOBUS. 
Обучете себе си и се запознайте с машините си, за да избегнете грешки и 
да подобрите производителността на машината.

IsoMatch Global антена
IsoMatch Global е GPS антена с DGPS точност 
в гамата. Тя дава възможност за сателитна 
навигация за контрол на отделните секции, 
работа с променлива норма, ръчно водене 
и регистрация на полета и задачи.

IsoMatch InLine 
Дисплей за ръчно насочване, включително 
информация за състоянието на секциите. 
Управлявайте разстоянието от линията A-B 
и направете идеалната позиция.

IsoMatch (Multi)Eye камера
Свържете с до 4 камери към терминала 
IsoMatch. Това ви дава пълен контрол и 
преглед на цялата работа на машината.

IsoMatch Grip джойстик
Това външно ISOBUS устройство е 
предназначено за максимален контрол и 
ефективно земеделие. Управлявайте до 44 
функции на машина.
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#Решения за вашата ферма

Фермерски 
решения на Кубота : 
изпълнение на 360 ° 

за 100% успех 
Ние разбираме нуждата за повече и по-мощни трактори и инвентари за да успеете: 

а именно, интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата 
конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С Kubota Farm Solutions (KFS), ние събрахме 

нашите решения в една система - и насочихме нашето предложение към вас. От интелигентните 
технологии до индивидуалните услуги, предимствата на KFS се допълват, формирайки кръг, 
който завършва там, където започва: с нашия ангажимент да ви подкрепим малко по-добре 

всеки път, сега и в бъдеще.

FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

PERFORMANCE

FINANCE
MANAGEMENT

CONTROL

VALUE
PROTECTION

OPTIMISATION

Производителност

ФИНАНСИ Контрол

ЗАЩИТЕНА 
СТОЙНОСТ

Оптимизация
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Изпълнение
Имате ясна цел: да вършите работата си продуктивно и успешно, докато сте спокойни. 
Kubota ви предлага оборудването, което може най-добре да ви подкрепи в това начинание. 
Какъвто и трактор да използвате, винаги можете да разчитате на доказано качество, отлично 
представяне и координирани характеристики. Накратко: интелигентна и надеждна технология, 
която ви дава решаваща стъпка към целта.

Контрол
Вие искате пълен контрол над това, което правите. Kubota ви осигурява перфектно 
интегрирани системи, които да ви помогнат да постигнете това. От оптимизацията на 
машината за осъществяване на мониторинг, можете да управлявате трактора и ресурсите 
лесно от един терминал. Това не само ви осигурява по-добър преглед на всички работни 
процеси, но и ви позволява да работите без стрес.

Оптимизация
Вие знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно, прецизно и най-удобно. 
Kubota ви дава всичко необходимо, за да постигнете оптимални резултати, като същевременно 
останете спокойни. С нашата ISOBUS технология, решения за прецизно земеделие и 
автоматична система за управление, можете да прилагате семена, торове и пестициди с 
изключителна прецизност. Това намалява разходите и намалява натоварването.

Защита на инвестицията
Знаете какво е необходимо, за да бъдете успешни в търговията: най-добро изпълнение с 
всяка задача и най-добри условия в продължение на много години. Още веднъж Kubota 
предлага решения, които изпълняват това, което обещават. Нашите части са произведени 
по същите високи стандарти и строги спецификации като машините на Kubota.

Управление на финансите
Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена. С Kubota Finance можете 
да направите планираната инвестиция с лекота, удобство и безопасност. Независимо дали 
се финансира или лизинг, вие се възползвате от професионални съвети и атрактивни условия. 
Всичко, от което се нуждаете, за да спечелите предимствата на една технология, която 
движи успеха ви напред. Независимо дали имате нужда от машини или услуги, имате 
пълен контрол върху разходите.
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Технически характеристики

Модел XTS326 XTS332 

1. Обем на резервоара

Номинален (л) 2600 3200 

Максимален (л) 2780 3400 

Резервоар за чиста вода                  (л) 340 340 

Допълнителен резервоар за чиста вода   (л) 120 120 

Резервоар с вода за миене               (л) 32 32 

Смесител на препарата (л) 37 37 

2.Тегло на машината(празна) със стандартни гуми (вкл. стрелата)

Стандартни гуми 270/95R48 300/95R52 

…с HSS 18м – HSS 24м 2PF                                          3350 kg - 3550 kg 3500 kg - 3700 kg 

…с HSS 27м – HSS 30м 3PF                                          3750 kg - 3850 kg 3900 kg - 4000 kg 

…с HSA 21м – HSA 24м                                              3600 kg - 3650 kg 3750 kg - 3800 kg 

3.Теглич (завъртащ се)

Горна връзка в комбинация със свързващо устройство за ушите/главата на теглича Ø40мм фиксирано/Ø80мм съчмено

Горна връзка в комбинация със свързващо устройство за ушите/главата на теглича                          Ø40мм фиксирано/ Ø60мм въртящо/ Ø80мм съчмено

4. Ос

Фиксирана ос n.a. 

Регулируема ос (през 5см)                                                    1,50 -2,25 m 

Регулируема ос 1,50 - 2,25 m 

Радиус на завиване (1.50м)                                        4.4м (340/85R48 или по-тесни ) 

Радиус на завиване (2.25м)                                        4,15 m 

Хидравлични спирачки                                                            
Хидравлични аварийни спирачки                                                  
Въздушни спирачки                                                               

5. Размери

Колея 4,15 m 

Дължина 6,60 m - 7,10 m 

Широчина х височина (в зависимост от колелата и стрелата)                     2,55 м x 3,20 м

6. Помпи

4 Бутално-мембранна помпа 200 л/мин                                          ❍

4 Бутално-мембранна помпа 260л/мин                                          ❍

8 Бутално-мембранна помпа 2 х 200л/мин                                          ❍

8 Бутално-мембранна помпа 2 х 260 л/мин                                          ❍

7. IsoMatch продукти

ISOMATCH TELLUS GO ❍

IsoMatch Tellus PRO ❍

IsoMatch Global антена ❍

IsoMatch Eye ❍

IsoMatch InLine ❍

IsoMatch Grip джойстик ❍

8. Опции (фабрично оборудвани)

Електрически нивомер ❍

iXclean® Comfort ❍

iXclean® Pro автоматично управление ❍

ErgoDrive система за управление ●

iXflow-E - бързо, директно управление на дюзите                                   ❍

GEOSPRAY® ❍

Boom Guide Comfort ❍

Boom Guide Pro ❍

Разбъркване под високо налягане                                                  ●

9. Аксесоари 

Кит за измиване(опция) ❍

Плъзгачи ❍

Всмукателен маркуч 3″                                                             ❍

Рамка за смукателен маркуч                                                        ❍

Комплект възвратен клапан 3″ на маркуча ❍

Поплавък ❍

Сито за гранулиран тор ❍

LED работни светлини на щангата и буркан ❍

Връзка за хидрантно пълнене                                                       ❍

Връзка за изпомпване ❍

Шкаф за съхранение                                                                ❍

Electrical border или verge дюзи ❍

Регулируеми калници (400-550-700 mm) ❍
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Comment on Text
Бързо



 23 

Видове щанги

Модел HSS 18-24m HSA 21-24m HSS 27-30m 

1. Основни параметри на щангата

Работна широчина (м) 18/20/21/24 21/24 27/28/30 

Материал Стомана Алуминий Стомана

Сгъване Странично сгъване от 
две части

Странично сгъване от две 
части

Странично сгъване от три 
части

Симетрично сгъване (м) 12/12/12/12 12/12 21/21/21 

Асиметрично сгъване (м) 15/16/16,5/18 16,5/18 24/24,5/25,5 

Диапазон на повдигане - височина на стрелата                            (см) 45-245 45-245 45-245 

2. Щанга (секции)

Стандартно 5/5/5/7 5/7 7/7/9

Две допълнителни секции повече от стандартните 7/7/7/9 7/9 9/9/-

Две секции по-малко от стандартните -/-/-/5 -/5 5/-/-

3. Държач на дюзи

Единичен/троен/петорен ❍ ❍ ❍

4. Хидравлика на стрелата       

Хидро пакет Comfort 2: две сгъваеми части, съдържащи маслена верига за:                     ❍ ❍

1. Паралелограм 
2. Симетрично намаляване на стрелата
3. Корекция на наклона
4. Хидравлично заключване
Хидро пакет Comfort 2: три сгъваеми части, съдържащи маслена верига за: ❍

1. Паралелограм 
2. Симетрично и асимитрична намаляване на стрелата 
3. Корекция на наклона
4. Хидравлично заключване
Хидро пакет Comfort 3: две сгъваеми части, съдържащи маслена верига за:                      ❍

1. Паралелограм 
2. Симетрично и асимитрична намаляване на стрелата 
3. Корекция на наклона
4. Хидравлично заключване
5. Независима корекция на наклона
Хидро пакет Comfort 3: три сгъваеми части, съдържащи маслена верига за:                                                                 ❍

1. Паралелограм 
2. Симетрично и асимитрична намаляване на стрелата 
3. Корекция на наклона
4. Хидравлично заключване
5. Независима корекция на наклона

● = стандарт    ❍ = опция
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