


 

GT5048 - Опции 
 

Гуми  

Номер на 
артикула 

Опции за гуми (Обща ширина)     Цена в лева 

3501368 31x15.50-15 AS (160 cm)      1.600,00 

3501348 31x15.50-15 X-TRAC (160 cm)      1.600,00 

3501329 31x15.50-15 SKID (160 cm)                   1.820,00 

 400/50-15 GRASS (164 cm)    1.800,00 

Предпазен покрив / Кабина 
Номер на 
артикула 

опция  Цена в 
лева 

 ROPS / FOPS Кабина 

• вкл. прозорци (шрифт, заден и отдясно), чистачка за предно и задно стъкло, отопление, 
радио и високоговорители, предпазна врата (L), 2 странични огледала (L + R), 2 работни 
светлини (халоген) отпред, 1 работеща лека (халогенна) задна част, вътрешна украс 

 3.560,00 

5980152 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 

•  Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Cabin 

 215,00 

 сглобка 

• вкл. обратим вентилатор 

 6.040,00 

 Система за наблюдение на камерата 

• 2 камери (1 камера на повдигаща се рама за повдигане, 1 задна камера), 7 ”TFT дисплей 

 1.780,00 

 Въздушна окачена седалка  660,00 

 Преден прозорец на предпазна решетка  1.320,00 

5960000-010 Подложка за кабина  160,00 

 Странични огледала (L + R) 

•        Възможно само в комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS 

• Вече е стандартно за ROPS / FOPS Cabin 

 180,00 

Хидравлични връзки на повдигащото рамо 
Забележка: На повдигащото рамо има място за максимум 8 хидравлични бързи съединителя. Машината вече има 1 двойно действаща хидравлична функция 

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

Номер на 
артикула 

Хидравлични опции  Цена в 
лева 

 Хидравлична възможност 1 

2x хидравлична функция с двойно действие (вкл. Стандартна функция), механично контролирана с 1 лост зад 
джойстика 

•        Електрически превключващи се с бутон на таблото 

• Възможно в комбинация с хидравлично задържане 

 970,00 

 Хидравлична възможност 2 

1x хидравлична функция с двойно действие, електрическо / хидравлично управлявано в джойстик 

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

• Не е възможно в комбинация с хидравлично задържане 

 1.350,00 

 Хидравлична възможност 3 

2x хидравлична функция с двойно действие, електрическо / хидравлично управление с джойстик 

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

•  Не е възможно в комбинация с хидравлично задържане 

 1.800,00 

 Хидравлична възможност 4 

2x хидравлична функция с двойно действие, електрическо / хидравлично контролирано (пропорционално) в 
джойстика 

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

• вкл. двустранно хидравлично задържане на 1 двойно действаща хидравлична функция 

 2.170,00 

 Хидравлична възможност 5 

3x двойно действаща хидравлична функция, електрическо / хидравлично контролирано (пропорционално) в 

джойстика 

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

•    вкл. двустранно хидравлично задържане на 1 двойно действаща хидравлична функция 

 3.200,00 

 Допълнителна функция на хидравлично задържане от една страна  180,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция  260,00 

 Връзка с течово масло 

•  На неподвижно повдигащо се рамо 

 570,00 

 Свободно връщане на хидравлика 

• На неподвижно повдигащо се рамо 

 600,00 

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

Номер на 
артикула 

Хидравлични опции  Цена в 
лева 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична  970,00 

 Връзка с течово масло  260,00 

 Свободно връщане на хидравлика  260,00 

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2) 

•         Работа в зависимост от избора на хидравлични опции 

•         Стандартната кука за теглене се отменя 

•         Не е възможно в комбинация с противотежест (170 кг) с кука за теглене 

•  Не е възможно в комбинация с комбинирана кука за теглене 

 3.800,00 
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          Електричество / осветление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Други опции 

 

       

Номер на 
артикула 

опция  Цена в 
лева 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч 

•         Ограничена скорост на макс. 20 км / ч 

•  Само в комбинация със светофари (халогенни или LED), 2 странични огледала и управление на две 
колела 

 330,00 

 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 табели и две волан на колелото 

 330,00 

 Сигнални светлини (халогенни)  1.630,00 

 Сигнални светлини (LED)  1.630,00 

 Притежател на регистрационната табела с осветление 

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

 310,00 

Номер на 
артикула 

опция   Цена в 
лева 

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

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

за брой:  330,00 

PK33036200 13-пинов гнездо за ремарке отзад 

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

  620,00 

 Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив / кабина   370,00 

 Батерия, 100 Ah   150,00 

 Нагревател на двигателя (охладителна течност) 

•  110V или 220V 

  620,00 

Номер на 
артикула 

опция  Цена в 
лева 

 Машина, напръскана в цвят на фирмата RAL (качулка + странични екрани), макс. 1 цвят  900,00 

 Машина, напръскана в цветове на фирмата RAL (качулка + странични екрани + рамка), макс. 2 цвята  1.800,00 

 Реверсивен вентилатор  1.500,00 

 Двуколесно, четириколесно и рачно управление  1.340,00 

 100% електрическо заключване на диференциал на предна ос 

•  Включване / изключване, зависещо от скоростта 

 1.340,00 

 Резервна аларма (акустична)  330,00 

 Скок старт  610,00 

 Комбинирана кука за теглене  470,00 

 Противотеглото (170 кг) с кука за теглене 

• • Стандартната кука за теглене се отменя 

 970,00 



 


