


 

G3500 - Oпции 
 

Гуми  

№ на артикула Опция гуми (Обща ширина) Цена 

 31x15.50-15 AS (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 SKID (147 cm)  2.160,00 

 33x15.50-15 X-TRAC (147 cm) 2.210,00 

 33x15.50-16,5 GRASS (147 cm)  4.100,00 

 15.0/55x17 AS (152 cm)  2.160,00 

 480/45x17 AS (162 cm)  3.000,00 

 19.0/45x17 GRASS (cover) (162 cm)  9.100,00 

 420/55-17 AS (159 cm)  3.160,00 

 440/50-R17 AG (radial) (165 cm)  4.560,00 

 425/55-R17 AS (radial) (165 cm)  4.560,00 

 500/50R17 Ridemax (163 cm)  3.860,00 

 520/50R17 FL637 (165 cm)  4.500,00 

 500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)  7.530,00 

 445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)  5.565,00 

 445/45-R19.5 GSP (165 cm)  6.585,00 

 500/45-20 AS (165 cm)  6.585,00 

Безопасен покрив / Кабина 
№ на артикула Опция  Цена 

       ROPS / FOPS securityroof deluxe 

• вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предния екран, предпазни врати (L + R), 2 

странични огледала (L + R), 2 работни светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини 
(халоген) отзад 

 2.750,00 

 Стъклени врати, комплект (L + R) 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS securityroof deluxe 

 5.290,00 

 ROPS / FOPS Кабина 

• вкл. отопление, радио и високоговорители, 2 странични огледала (L + R), 2 работни 
светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини (халоген) отзад 

 10.500,00 

 Airco 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Cabin 

 6.800,00 

 DAB + радио met bluetooth и USB 2.0 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Cabin 

 250,00 

 Подложка за кабина  200,00 

 Странични огледала (L + R) 

• Възможно само в комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

• Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Cabin 

 210,00 

 Странични огледала големи (L + R) 

• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

 510,00 

 Странични огледала големи (L + R) 

• В комбинация с предпазен покрив ROPS / FOPS и кабина ROPS / FOPS 

• Стандартните странични огледала се анулират 

 290,00 

 

Хидравлични връзки на повдигащото рамо 
Забележка: На повдигащото рамо има място за максимум 9 хидравлични бързи съединителя. Машината вече има 1 двойно действаща хидравлична функция 

(2 хидравлични бързи съединителя) като стандарт на повдигащото рамо. 

№ на артикула Oпция   Цена 

 1x хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за памет   655,00 

 • Стандартната хидравлична функция с двойно действие (механична) се отменя   850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   1.500,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция 
за памет 

  3.000,00 

 2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие,   2.350,00 

 пропорционално в джойстик с функция за памет   3.900,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична + 1x допълнителна 
хидравлична функция с двойно действие, 

на парче:  210,00 

 пропорционално в джойстик на парче:  310,00 

 Електрически превключваема тандемна помпа:   320,00 

 1x допълнителна действаща хираулична функция, 50 ltr / min + безплатно връщане   320,00 

 
Хидравлични връзки в задната част на машината 
Забележка: В задната част на машината има място за максимум 4 хидравлични бързи съединителя. 

№ на артикула Oпция  Цена 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична  850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за 
памет 

 1.500,00 

 Връзка с течово масло  320,00 

 Безплатно връщане на хидравлика  320,00 

 
 
 
 

 

   



Опция за модулен цилиндър 
(MCO) 

G3500 - Oпции 

 

№ на артикула Oпция   Цена 

 Опция за модулен цилиндър (MCO) 

• • Хидравличен блок, монтиран върху асансьора и горния цилиндър, за следните опции: 

 1.550,00 

 A.  Транспортно обезопасяващо устройство 

•        С помощта на бутон за натискане рамото на повдигане се блокира във всички посоки 

• Изисква се MCO 

 645,00 

 B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър 

•        Плаващо положение не е възможно 

•        Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата 

• Изисква се MCO 

 810,00 

 C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение 

• Изисква се MCO 

 1.480,00 

Пътен прием 
№ на артикула Oпция   Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч 

•        Ограничена скорост на макс. 20 км / ч 

• Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и 
транспортно заключване MCO 

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 25 km / h 

•        Ограничена скорост на макс. 25 км / ч 

•         Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, 
държач на регистрационни номера и MCO транспортна ключалка  

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 30 km / h 

• Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, държач на 

на регистрационни номера и MCO  транспортна ключалка 

  0,00 

 Джак за колела на парче:  85,00 

 Трафик светлини (алогенни)   1.930,00 

 Трафик светлини (LED)   2.900,00 

 • Притежател на регистрационния номер с осветление 

• Възможно само в комбинация със трафик светлини (халогенни или светодиодни) 

  350,00 

Електричество / осветление 
№ на артикула Oпциия   Цена 

 Превключва 12-волтов гнездо, 3-пинов (Макс. 2) на парче:  390,00 

 Възможно е при повдигане на рамото, отзад на машината или в кабината   390,00 

 13-пинов гнездо за ремарке отзад   320,00 

 Възможно само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни) на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2)   440,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо на парче:  440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  560,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2)   170,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2)   730,00 

Други опции 
№ на артикула Oпция  Цена 

 Машина, боядисана в цвят на фирмата RAL (капак + странични панели), макс. 1 цвят  1.050,00 

 Машина, напръскана в цветове на фирмата RAL (капак + странични панели + рамка), макс. 2 цвята  2.100,00 

 Ръчна газ  500,00 

 Резервна аларма (акустична)  390,00 

 Разширени калници  730,00 

 Комбинирана кука за теглене  300,00 

 Противо тегло (200 кг) под машината  980,00 

 Различен теглич 

• Euro, SMS, Euro / SMS, Bobcat, Weidemann и Schäffer 

• Други тегличи цена при поискване 

 1.150,00 

 Окачване на стрелата 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B 

 3.170,00 

   





 

G3500 X-TRA - Oпции 
 

Гуми  

№ на артикула Гуми опции (Обща ширина) Цена 

 31x15.50-15 AS (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 SKID (147 cm)  2.160,00 

 33x15.50-15 X-TRAC (147 cm) 2.210,00 

 33x15.50-16,5 GRASS (147 cm)  4.100,00 

 15.0/55x17 AS (152 cm)  2.160,00 

 480/45x17 AS (162 cm)  3.000,00 

 19.0/45x17 GRASS (cover) (162 cm)  9.100,00 

 420/55-17 AS (159 cm)  3.160,00 

 440/50-R17 AG (radial) (165 cm)  4.560,00 

 425/55-R17 AS (radial) (165 cm)  4.560,00 

 500/50R17 Ridemax (163 cm)  3.860,00 

 520/50R17 FL637 (165 cm)  4.500,00 

 500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)  7.530,00 

 445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)  5.565,00 

 445/45-R19.5 GSP (165 cm)  6.585,00 

 500/45-20 AS (165 cm)  6.585,00 

Safetyroof / Cabin 
Article number Option  Price 

 ROPS / FOPS securityroof deluxe 

•  вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предния екран, предпазни врати (L + R), 2 
странични огледала (L + R), 2 работни светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини 
(халоген) отзад 

 2.750,00 

 Стъклени врати, комплект (L + R) 

•  Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS защитен покрив делукс 

 5.290,00 

 ROPS / FOPS Кабина 

•  вкл. отопление, радио и високоговорители, 2 странични огледала (L + R), 2 работни 
светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини (халоген) отзад 

 10.500,00 

 AC 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина 

 6.800,00 

 DAB + радио met bluetooth и USB 2.0 

• • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина 

 250,00 

 Подложка за кабина  200,00 

 Странични огледала (L + R) 

•        Възможно само в комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

• Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Кабина 

 210,00 

 Странични огледала големи (L + R) 

• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

 510,00 

 Странични огледала големи (L + R) 

•        В комбинация с предпазен покрив ROPS / FOPS и кабина ROPS / FOPS 

• Стандартните странични огледала се премахват 

 290,00 

Хидравлични връзки на повдигащото рамо 
Забележка: На повдигащото рамо има място за максимум 9 хидравлични бързи съединителя. Машината вече има 1 двойно действаща хидравлична функция 

(2 хидравлични бързи съединителя) като стандарт на повдигащото рамо. 

№ на артикула Oпции   Цена 

 1x хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за памет 

• Стандартната хидравлична функция с двойно действие (механична) се отменя 

  655,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет 

  1.500,00 

 2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет 

  3.000,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична + 1x допълнителна 
хидравлична функция с двойно действие, пропорционално в джойстик 

  2.350,00 

 Електрически превключваема тандемна помпа: 

1x допълнителна действаща хираулична функция, 50 ltr / min + свободно връщане 

  3.900,00 

 Едностранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  210,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  310,00 

 Връзка за изтичане на масло   320,00 

 Свободно връщане на хидравлика 

• •Не е възможно в комбинация с електрически превключваема тандемна помпа 

  320,00 

 
хидравлични връзки в задната част на машината 
Забележка:В задната част на машината има място за максимум 4 хидравлични бързи съединителя. 

№ на артикула Oпции  Цена 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична.  850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за 
памет 

 1.500,00 

 Връзка за изтичане на масло  320,00 

 Свободно връщане на хидравлика 

 

 320,00 

 
 
 

 



Опция за модулен цилиндър 
(MCO) 

G3500 X-TRA - Oпции 

 

№ на артикула Oпции   Цена 

 Опция за модулен цилиндър (MCO) 

• • Хидравличен блок, монтиран върху асансьора и горния цилиндър, за следните опции: 

 1.550,00 

 A. Транспортно обезопасяващо устройство 

•         С помощта на бутон за натискане рамото на повдигане се блокира във всички посоки 

•  Изисква се MCO 

 645,00 

 B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър 

•         Плаващо положение не е възможно 

•         Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата 

•  Изисква се MCO 

 810,00 

 C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение 

•  Изисква се MCO 

 1.480,00 

Пътни сигнализации 
№ на артикула Oпции   Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч 

•         Ограничена скорост на макс. 20 км / ч 

•  Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и 
транспортно заключване MCO 

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 25 km / h 

•          Ограничена скорост на макс. 25 км / ч 

•          Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, 
държач на регистрационни номера и MCO 

транспортна ключалка  

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 30 km / h 

•           Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, 
държач на регистрационни номера и MCO ,транспортна ключалка 

  0,00 

 Джак за колела (максимум 2 бр.) на парче:  85,00 

 Tрафик светлини (халогени)   1.930,00 

 Tрафик светлини (LED)   2.900,00 

 Притежател на регистрационния номер с осветление 

•  Възможно само в комбинация със трафик светлини (халогени или LED) 

  350,00 

Electrical / Светлини 
№ на артикула Oпции   Цена 

 Превключва 12-волтов гнездо, 3-пинов (Макс. 2) 

• Възможно е при повдигане на рамото, отзад на машината или в кабината 

на парче:  390,00 

        13-пинов гнездо за ремарке отзад 

• Възможно само в комбинация със трафик светлини (халогени или LED) 

  390,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо   320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо   440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2 на парче:  440,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  560,00 

 Батерия, 100 Ah   170,00 

 Нагревател на двигателя (охладителна течност) 

•   110V или 220V 

  730,00 

Други опции 
№ на артикула Oпции  Цена 

 Машина, боядисана в цвят на фирмата RAL (капак + странични панели), макс. 1 цвят  1.050,00 

 Машина, напръскана в цветове на фирмата RAL (капак + странични панели + рамка), макс. 2 цвята  2.100,00 

 Ръчна газ  500,00 

 Резервна аларма (акустична)  390,00 

 Разширени калници  730,00 

 Комбинирана кука за теглене  300,00 

 Противо тежаст (200 кг) под машината  980,00 

 Различен стоп 

•           Euro, SMS, Euro / SMS, Bobcat, Weidemann и Schäffer 

•    Други тегличи цена при поискване 

 1.150,00 

 Окачване на стрелата 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B 

 3.170,00 

 Паралелен индикатор на накланящия се цилиндър  320,00 

   





 

G3500 TELE - Опции 
 

Гуми  

№ на артикула Гуми опции (Обща ширина) Цена 

 31x15.50-15 AS (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)  1.900,00 

 31x15.50-15 SKID (147 cm)  2.160,00 

 33x15.50-15 X-TRAC (147 cm) 2.210,00 

 33x15.50-16,5 GRASS (147 cm)  4.100,00 

 15.0/55x17 AS (152 cm)  2.160,00 

 480/45x17 AS (162 cm)  3.000,00 

 19.0/45x17 GRASS (cover) (162 cm)  9.100,00 

 420/55-17 AS (159 cm)  3.160,00 

 440/50-R17 AG (radial) (165 cm)  4.560,00 

 425/55-R17 AS (radial) (165 cm)  4.560,00 

 500/50R17 Ridemax (163 cm)  3.860,00 

 520/50R17 FL637 (165 cm)  4.500,00 

 500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)  7.530,00 

 445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)  5.565,00 

 445/45-R19.5 GSP (165 cm)  6.585,00 

 500/45-20 AS (165 cm)  6.585,00 

Безопасен покрив / Кабина 
 № на артикула Oпции  Цена 

 Безопасен покрив / Кабина 

ROPS / FOPS безопасен покрив делукс 

• вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предния екран, предпазни врати (L + R), 2 
странични огледала (L + R), 2 работни светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини 
(халоген) отзад 

 2.750,00 

 Стъклени врати, комплект (L + R) 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS безопасен покрив делукс 

 5.290,00 

 ROPS / FOPS Кабина 

• • вкл. отопление, радио и високоговорители, 2 странични огледала (L + R), 2 работни 
светлини (халоген) отпред, 2 работни светлини (халоген) отзад 

 10.500,00 

 AC 

• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина 

 6.800,00 

 DAB + радио met bluetooth и USB 2.0 

• • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина 

 250,00 

 Подложка за кабината  200,00 

 Странични огледала (L + R) 

•         В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

•  Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Кабина 

 210,00 

 Странични огледала (L + R) 

•         В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

•  Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Кабина 

 510,00 

 Странични огледала големи (L + R) 

•         В комбинация с предпазен покрив ROPS / FOPS и кабина ROPS / FOPS 

•  Стандартните странични огледала се анулират 

 290,00 

Хидравлични връзки на повдигащото рамо 
Забележка: На повдигащото рамо има място за максимум 9 хидравлични бързи съединителя. Машината вече има 1 двойно действаща хидравлична функция 

(2 хидравлични бързи съединителя) като стандарт на повдигащото рамо. 

№ на артикула Oпции   Цена 

 1x хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за памет 

• Стандартната хидравлична функция с двойно действие (механична) се отменя 

  655,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет 

  1.500,00 

 2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет 

  3.000,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична + 1x допълнителна 
хидравлична функция с двойно действие, пропорционално в джойстик 

  2.350,00 

 Електрически превключваема тандемна помпа: 

1x допълнителна действаща хираулична функция, 50 ltr / min + безплатно връщане 

  3.900,00 

 Едностранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  210,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  310,00 

 Връзка за изтичане на масло   320,00 

 Свободно връщане на хидравлика 

• Не е възможно в комбинация с електрически превключваема тандемна помпа 

  320,00 

 

Хидравлични връзки в задната част на машината 
Забележка: В задната част на машината има място за максимум 4 хидравлични бързи съединителя. 

№ на артикула Oпции  Цена 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична  850,00 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с функция за 
памет 

 1.500,00 

 Връзка за изтичане на масло  320,00 

 Свободно връщане на хидравлика 

 

 320,00 

 

  



Опция за модулен цилиндър 
(MCO) 

G3500 TELE - Oпции 

 

№ на артикула Oпции   Цена 

 Опция за модулен цилиндър (MCO) 

• Хидравличен блок, монтиран върху асансьора и горния цилиндър, за следните опции: 

 Standard 

 A. Транспортно обезопасяващо устройство 

•         С помощта на бутон за натискане рамото на повдигане се блокира във всички посоки 

•   Изисква се MCO  

 640,00 

 B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър 

•         Плаващо положение не е възможно 

•         Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата 

•  Изисква се MCO  

 Standard 

 C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение 

•  Изисква се MCO 

 1.480,00 

Пътни сигнализации 
№ на артикула Oпции   Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч 

•           Ограничена скорост на макс. 20 км / ч 

•    Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и 
транспортно заключване MCO 

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 25 km / h 

•           Ограничена скорост на макс. 25 км / ч 

•           Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, 
държач на регистрационни номера и MCO ,транспортна ключалка  

  390,00 

 Спецификация на пътя EU 30 km / h 

•            Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала, 
държач на регистрационни номера и MCO ,транспортна ключалка 

  0,00 

 Джак за колела (максимум 2 бр.) на парче:  85,00 

 Tрафик светлини (халогени)   1.930,00 

 Traffic lights (LED)   2.900,00 

 Притежател на регистрационния номер с осветление 

•    Възможно само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни) 

  350,00 

Electrical / Светлини 
№ на артикула Oпции   Цени 

 Превключва 12-волтов гнездо, 3-пинов (Макс. 2) 

•   Възможно е при повдигане на рамото, отзад на машината или в кабината 

на парче:  390,00 

 13-пинов гнездо за ремарке отзад 

•    Възможно само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни) 

  390,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо   320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  320,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо   440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Допълнителна работна светлина (LED) отзад, зад седалката (Макс. 2) на парче:  440,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  440,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  560,00 

 Акумолатор, 100 Ah   170,00 

 Нагревател на двигателя (охладителна течност) 

• 110V или 220V 

  730,00 

Други опции 
 № на артикула Oпции  Цена 

 Машина, напръскана в цвят на фирмата RAL (капак + странични колони), макс. 1 цвят  1.050,00 

 Машина, напръскана в цветове на фирмата RAL (капак + странични колони + рамка), макс. 2 цвята  2.100,00 

 Ръчна газ  500,00 

 Резервна аларма (акустична)  390,00 

 Разширени калници  730,00 

 Комбинирана кука за теглене  300,00 

 Противотежест (200 кг) под машината  980,00 

 Различен стоп 

• Euro, SMS, Euro / SMS, Bobcat, Weidemann и Schäffer 

• Други тегличи цена при поискване 

 1.150,00 

 Окачване на стрелата 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B 

 3.170,00 

   



                           

 

 

 

                        

 

 

                   Всички цени са в български лева без добавено ддс 


