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Arbos 5000 Serisi



Kalite

Paranızın tam   kar ılı ı



Lovol Arbos tarafından dizayn edildi ve geliştirildi, 100 ile 130 BG güç aralığında 5000 serisi traktörler size 
mükemmel performans, önemli bir tasarruf ve yüksek güvenirlik sunar. Tarlada zorlu şartlarda güven verecek 
şekilde dikkatle dizayn edilmiştir.  
Dizaynın kalbi olarak 3 ana unsur bulunur;
• Bir “Paranızın karşılığı” dizaynı: eksiksiz kalite/para oranını karşılayacak üst düzey teknoloji 
• Avrupa şartlarına uygun ürün, işlem standartları ile parça ve montaj
• Orijinal görünüm ve araba-tipi konfor
• Modern, çok yönlü, profesyonel: Arbos 5000 serisi, Tarımsal işlerin ve çalışmaların ihtiyaçlarını karşılayacak alternatif ve yeni.Paranızın tam   kar ılı ı



EŞSİZ BİR TARZ
Büyüleyici, modern ve cezbedici çizgiler ile yapısal dayanıklılığı ve traktör yönetimini 
kolaylaştıracak tarzda dizayn edilmiştir.  Kendine özgü modern tasarımı ile global pazarlar 
için ve müşterilerin ilk bakışta dikkatini çekebilecek yapıdadır.  Kabin ve kaput kendine özgü 
yapısal hatları sahiptir;

- SMC tarafından yapılan yekpare kaput; şık ve kibar, 5000 serisinin tüm özellikleri yansıtır. 
İnci parlaklığından beyaz yan paneller Arbos kimliğini yansıtan yeşil ile harmanlanarak 
markanın orijinal halini almıştır. Yan paneller “Köpekbalığı Solungacı”’ dan esinlenilerek, 
bakım için kolay sökülebilir ve dış hava ile akışı sağlayan, agresif görünümlü, rahat 
açılıp kapanacak şekilde dizayn edilerek tarzı ve işlevselliği bir araya getirmiştir. 

Kaputa ait kusursuz hatlar kabin içinde görüşü kolaylaştırır; kavisli ön cam, sağlam 
şasi, zarif tavan profili, yan, ön ve arka lambaların eşsiz uyumu ile yeni 5000 
serisinin eşsiz karakteristiğini bir arada bulabilirsiniz. 



Yakısıklı & Cana Yakın 
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“Yılın Diesel    Motoru”
5000 serisi traktörlerde, herhangi bir motor düşünülmedi: Yenilikçi, Verimi, Yakıt 
tasarrufu ve %100 güvenli öne çıkaranı tercih ettik. Ve: Kohler 3404 TCR SCR 
Euro4, 4 silindirli, 3400 cc, tarımsal işlerde göze çarpacak motoru bulduk. Sonuçta 
“Yılın Dizel Motoru” ödülüne sahip olundu. Arbos 5000 serisi 100 ile 130 BG 
arasında, maksimum gücü 136HP olan ve 1300-1800 devir arası %95 tork ile 4 
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“Yılın Diesel    Motoru”2015
farklı modeli teklif eder. Birçok öne çıkan özelliğinden birisi, kompakt 
SCR sisteminin (DOC ile birleştirilmiş) eksoza monte edilmesidir: Sonuç 
olarak konikleştirilmiş kaput, göz alıcı hatlar, kendine özgü yapısı ve 
dönüş açısını aza indiren yapıdadır.  



AĞIR HİZMET ÖN AKSI
Ön akstan arkaya, şanzuman motordan aldığı 
gücü ağır şartlarda çalışmayı kolaylaştırmak için 
gücü en basit ve azami etki ile aktarır. Ağır hizmet 
ön aksı, farklı olarak ürün gamına uygun amaçla 
dayanıklılık, manevra kabiliyeti ve yüksek yükleme 
kapasitesi göz önüne alınarak dizayn edildi. %100 
etkili mekanik elektrohidrolik kontrollü diferansiyel 
kilidi ve ön frenleme ile mevut dizayna değer katar.

Mükemmel     verim



MODÜLER ŞANZIMAN, BİRÇOK ÖZELLİĞİ İLE
Şanzıman tasarımı basit fakat etkili, modern ve devamlı, fakat karışık ve pahalı değil: Arbos dizayn 
bölümünün karşılaştığı bir zorluk ise bütünleşik bir yapıda olması idi. Sonuç net olarak görülüyor ki: 
“erişilebilir” bir şanzıman, teknik çözümlerle uyumlu olarak, tüm şartlarda sağlam ve güvenilir bir verimi 
tarlada zorlu şartlarda ispatlanmıştır. Temel tasarımı 3 farklı özellikte dizayn edildi: Başlangıç, 
Global, Üst düzey.
Kendine has özellikleri ise;
• Başlangıç; tamamen mekanik senkromeçli çift çeker, diferansiyel kilidi ve kuyruk mili  
 mekanik kontrollü şanzıman,    
• Global; orta seviye seçeneğidir, yük altında 2 kademe şanzıman düzeneğine ve
 mekanik şenkromeçli şatıla sahiptir.
• Üst düzey; serinin en üst sürümü, 3 kademe yarıkaydırmalı dişli sistemi, direksiyon
 altına yerleştirilmiş şatıl kolu ve bağımsız hidrolik balatalar ile elektrohidrolik çiftçeker,
 diferansiyel kilidi ve kuyruk mili komutasına sahip.
Tüm versiyonlar, 5 ana vites ve 3 kademe dişli, 0,33 km/h den başlayan ultra-yavaş 
sürüngen, güç emilimini en aza indirgeme ve maksimum ilerleme hızı 50 km/h (40 
km/h ekonomi 1800 rpm’de) özelliklerine sahiptir. Powershift şanzıman düzenli 
çalışma aralığını en sık kullanılan ekipmanlarda garanti eder, dişliler 
arasında hassas seçim ile 4-12 km/h hız aralığında +/-%20 
güç emilimi/artırımı sağlar. Bu powershift sistemi ideal 
hızı, verimliliği arttırmayı ve ana vites levyesi altındaki 
düğmeleri kullanan sürücüye rahat kullanımı garanti 
eder.
Peki tarlada güvenlik nasıl olacak? 
Powershuttle sahip modeller hidrolik park kilidine 
sahiptir.

Mükemmel     verim



Hareketlen ve Kaldır
PTO: 4 KADEMELİ KUYRUK MİLİ
Kuyruk milinde dizayn çözümleri sunuldu; versiyonlara bağlı olarak, bağımsız kuru balata 
ve kabin içi mekanik kontrol veya daha modern hidrolik balatalı ve elektrohidrolik kontrollü 
tipleri mevcuttur. Diğer önemli bir özellik ise; 4 kademeli seçeneğin olması; geleneksel 
kademe hızı 540/100 ve ECO versiyonları yakıt tasarrufunu en iyi seviyeye getirecek 
şekilde tasarlanmıştır.



TÜM İHTİYACINIZ İÇİN HİDROLİK SİSTEM
Hidrolik sistemin ana unsuru “çok yönlülük”; istenilen azami hassasiyet ve konforu bulmak için 
geleneksel mekanik kaldırma ile Easy Lift sistemi düşünülmüştür, ayrıca pozisyon, derinlik, 
kaldırma yükseklik ayarları da rahatlıkla yapılabilmektedir. 
Tüm versiyonlar yüksek kaldırma kapasitesi (4440 kg) ile gelir ve böylece ekipmanları rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. Yardımcı servis çıkışları yüksek debi akış ile (110 l/dk) ekipmanlarınızı rahatlıkla 
yönetmenize yardımcı olur. 3 çift etkili mekanik kontrollü valfler ile sabit olmayan fonksiyonlarda 
kaybı önlemenize yardımcı olur ek olarak el ile komutalı elektrik anahtarı ile diğer çift çıkışları 
farklı ekipmanların kolay kullanımını sağlar. 



Kabin
KABİNİÇİ: TAMEMEN ERGONONİK
Kabin tasarlanırken kullanıcıların tüm komutalara hakim olabileceği 
şekilde ergonomik yapıda düşünülmüştür. İleri-geri kolu direksiyon 
altında (mekanik yada hidrolik) ana vites levyesi, kaldırma ve servis 
çıkış komutaları rahatlıkla erişilebilir konumdadır. Diferansiyel ve çift 
çeker kilidi elektrohidrolik düğmeler ile manevra kabiliyetini arttıracak 
ve çabuklaştıracak şekilde düşünülmüştür. Kabin içinde bir çok 
ilginç çözümler arasında; direksiyon konumunun ayarlanabilmesi 
(açı ve yükseklik) ve hidrolik dümenleme yer almaktadır. Farlar, 
ısıtma ve klima kontrolleri en uygun haliyle ekranda yer almaktadır. 
Güçlü klima kontrol ünitesi (tamamen kaput altında ve böylece tam 
kapsamlı çalışma) ve özel kavisli camları kabin içi havalandırmayı 
en iyi seviyeye getirir. 5000 serisi versiyon farklılığı ile klasik analog 
ekran veya daha modern 7 inch TFT ekran seçeneklerini sunar.      



KABİN: OTOMOBİL TİPİ KONFOR
Şık, rahat, pratik: kabin içi otomobil rahatlığını, ferahlığını 
ve ergonomisini sunar. Uzun çalışma günleri için idealdir 
ayrıca yüksek görüş açısına, rahatlığa ve azami güvenliğe 
sahiptir. Kusursuz asgari kabiniçi basınç, azaltılmış ses 
seviyesi ve günün her saati aynı ortam sıcaklığı ile keyifli 
sürüş imkânı sağlar. Genişletilmiş cam yüzeyi (ön bakış 
açısı 42° yukarı, arka 30° aşağı) ön liftlere ya da arkaya 
bağlı ekipmanları en iyi şekilde yönetmenizi sağlar. 
Kabin tasarımı son teknoloji mühendislik yaklaşımı ile 
tüm yüzeydeki stres yapı içinde dağıtılmış olup ağırlık/
güç oran dengesinin gözetilerek tamamlanmıştır. 
İnce tavan yapısı ile traktörün yüksekliği azaltılmış 
ve ulaşımın zor olduğu noktalara erişimi kolaylaştırır.
Şık, rahat, geniş görüş açılı ve güvenli: bu ürünü 
mağlup etmek zor.



ÇOK YÖNLÜ VE ÖNCÜ
Detaylı şekilde inceleyin, her açıdan bakın ve dokunun; Arbos 5000 serisi traktörlerin her detayı çokyönlülüğü 
ortaya çıkarır ve her konuda öncülük eder.
Sürpriz yok, dizayna ait tüm çizgiler çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için yine çiftçilerimiz 
tarafından belirlenmiştir.
Sonuç işte burada görüldüğü gibi: verimli, ekonomik, modern ve sağlam traktörler, teknoloji ile iç içe, akıllı 
yaklaşım ve yeni yüzü ile karşınızda.
Prestijli tasarım ve sanat eseri bir kabin.
Sağlam ve verimli ön aks ile minumum bakım kolaylığı
Kusursuz traktör ile ekipman uyumluluğu ve geniş kullanım alanı

Çok amaçlı,     yenilikçi



2015 Yılının Motoru

Otomobil stil kabin

Yüksek verimli şanzıman

Çok amaçlı,     yenilikçi

Modern ön aks



SÜRÜCÜ KOKPITI
Kabin Orijinal ses yalıtımı (72 db), platforma monte takoz, yüksek görüs

imkanı saglayan çatı/egimli cam, toplam 10 adet lamba (4 arka+6 ön)
Teleskopik arka görüs aynası

Klima Havalandırma, ısıtma ile birlikte klima
Gösterge paneli analog / TFT 7” / dijital gösterge
Sürücü koltugu mekanik ayarlamalı, emniyet kemerli

Pnomatik süspansiyonlu, emniyet kemerli

MOTOR
Model Kohler Euro4 Final
Silindir/Hacmi Adet°/cm³ 4 / 3404
Emis Sistemi Turbo Intercooler
Enjeksiyon Sistemi 2000 bar commonrail
Valfler 16 valf
Max.homologe edilmis güç (2000/25/CE) HP/KW 102/75 110/80 122/90 136/100
Nominal motor devri rpm 2200
Maks.tork Nm 470 475 480 500
Maks.tork motor devri rpm 1400 1400 1400 1400
Sogutma Su sogutmalı + EGR
Motor kontrol Elektronik
Hava filtresi kuru tip emniyet kartujlu toz bosaltımlı
Susturucu Kaputaltı egzosta kabin sag üstte
Egzos çıkıs sistemi DOC + SCR sag yan panele bütünlesik
AdBlue tank kapasitesi litre 22+3
Yakıt tank kapasitesi litre 144

ARBOS 5100 ARBOS 5110 ARBOS 5120 ARBOS 5130
4WD 4WD 4WD 4WD

ARBOS 5100 ARBOS 5110 ARBOS 5120 ARBOS 5130
4WD 4WD 4WD 4WD

SANZUMAN BASLANGIÇ SEVIYESI
Debriyaj 12” kuru tip 12” HD çift

kuru disk
13” çift kuru disk

Ana vites 5
Kademe 2
Sürüngen OPSIYONEL
Vites sayısı ILE+GERI 15+15
Maks.hız 40 km/h
Ileri-geri mekik kolu Direksiyon altında mekanik levye ile
Çift çeker Mekanik
Diferansiyel kilidi Debriyaj limiti %50, %100 diferansiyel kilidi mekanik komutalı

Arka P.T.O
Debriyaj Kuru tip, bagımsız
Hız devir 540-1000 veya 540E-1000E
Çalıstırma Levye ile mekanik komutalı

SANZUMAN GLOBAL SEVIYESI
Debriyaj 12” kuru tip 12" HD çift

kuru disk
13” çift kuru disk

Ana vites 5

Kademe 2
Sürüngen OPSIYONEL
Vites sayısı FWD+REV 30+30 (2 kademe powershift)
Maks.hız 50 km/h elektronik regulatör kontrollü (40 km/h)
Ileri-geri mekik kolu Direksiyon altında mekanik levye ile
Çift çeker Elektrohidrolik komutalı
Diferansiyel kilidi Debriyaj limiti %50, %100 diferansiyel kilidi mekanik komutalı

SANZUMAN ILERI SEVIYE
Debriyaj ISLAK Tip, elektrohidrolik komutalı
Ana vites 5
Kademe 2
Sürüngen OPSIYONEL
Vites sayısı ILE+GERI 45+45 (3 kademe powershift)
Maks.hız 50 km/h elektronik regulatör kontrollü (40 km/h)
Ileri-geri mekik kolu Direksiyon altında powershuttle komutalı
Çift çeker Elektrohidrolik komutalı
Diferansiyel kilidi Debriyaj limiti %50, %100 diferansiyel kilidi mekanik komutalı

FRENLER ve DÜMENLEME
Frenleme sistemi Tüm tekerlerde ıslak tip frenleme, hidrostatik komutalı

4WD devreye alma
Römork freni Hidrolik frenleme valfi

Pinomatik frenleme sistemi
Hidrostatik dümenleme STANDART
Dönüs açısı 55°

ÖN AKS
Tip Konvensiyonel
Ön Agırlık devir 13x40 kg. (toplam 520 kg.)
Ön çamurluk Lastik ile dönen

HIDROLIK LIFT
Arka kaldırma Mekanik Easy-lift/elektronik kaldırma
Maks.kaldırma kapasitesi kg 4400 kg.(yardımcı silindir ile)
Pompa debisi lt/dak Disli pompa toplam 110 lt/dak

70 lt/dak, ekipmanlar için atanmıs
Hidrolik yardımcı çıkıs Ways 2/3 mekanik spoovalf + elektrohidrolik akıs saptırıcı (toplam 3+1 spool valf)
3 nokta askı sistemi Kat II mekanik sabitleme veya çabuk ayarlama, hidrolik orta kol
Ön Lift Çift etkili silindir

Maks.kaldırma kapasitesi 2000 kg.
850 kg.ön agırlık

Arka P.T.O
Debriyaj ISLAK Tip
Hız devir 540/1000/540E/1000E
Çalıstırma Buton ile, elektrohidrolik

Arka P.T.O
Debriyaj Kuru tip, bagımsız
Hız devir 540-1000 veya 540E-1000E
Çalıstırma Levye ile mekanik komutalı

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÖLÇÜLER ve AGIRLIKLAR (arka tekerler ile)
480/70 R34 Rear 
380/70 R24 Front

540/65 R34 Rear 
440/65 R24 Front

480/70 R34 Rear 
440/65 R28 Front

600/65 R38 Rear 
440/65 R28 Front

Kaldırma kollarından maks.uzunluk mm 4.249 4.249 4.299 4.299

Min-max.genislik mm 1916-2348 1976 - 2408 1916-2348 1966 - 2538

Maks.yükseklik, kabinden mm 2.644 2.670 2.684 2.756

Alt açıklık mm 452 452 452 524

Dingilarası mesafe mm 2.347 2.347 2.397 2.397

Ön iz genisligi min-max mm 1559-2013 1559-2013 1559-2013 1559-2013

Arka iz genisligi min-max mm 1436-1868 1436-1868 1436-1868 1366-1938

Kabinli agırlık (ek agırlık olmadan) Kg 4.000 4.100 4.200 4.200

ARBOS 5100 ARBOS 5110 ARBOS 5120 ARBOS 5130
4WD 4WD 4WD 4WD
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