


 

 
                                                                                                                                    G5000 - Опции 
Гуми   

№ на артикул Опции за гуми (Обща ширина)  Цена 

 340/80 R18 (160 cm)  4,950,00 

 400/70 R18 (165 cm)  6,200,00 

 405/70 R18 EM01 (166 cm)  3,750,00 

 335/80 R20 Multimax (159 cm)  3,400,00 

 400/70 R20 (165 cm)  6,600,00 

 445/45R19,5 Kargo (170 cm)  3,350,00 

 445/45R19,5 GSP (170 cm)  4,500,00 

 500/45R22,5 GSP (175 cm)  4,000,00 

 500/45-20 AS (173 cm)  4,500,00 

 500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)  4,850,00 

 550/45-22,5 AS (190 cm)  6,230,00 

 560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)  4,600,00 

 560/45-R22.5 FL693 (191 cm)  5,550,00 

 600/40-22,5 AS (195 cm)  6,900,00 

   
 

Сигурен покрив / Кабина   
№ на артикул опция  Цена 

 ROPS / FOPS безопасен покрив делукс  2,850,00 

 • 
Вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предното и задното стъкло, предпазни врати (L + R), 2 
странични огледала   

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

 Стъклена врата вляво  1,400,00 

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

 Стъклена врата вдясно  1,400,00 

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

 Отопление  950,00 

 • Препоръчва се чрез избор на стъклени врати по избор отляво и отдясно   

 ROPS / FOPS Кабина  10,400,00 

 • 

Вкл. отопление, радио и високоговорители, 2 странични огледала (L + R), 2 работни светлини (халоген) 

отпред, 2 работещи   

  светлини (халогенни) отзад   

 Радио вкл. високоговорители  770,00 

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

 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  955,00 

 • В комбинация с ROPS / FOPS безопасен покрив делукс   

 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  620,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS кабина   

 • Стандартното радио отменено   

 Airco   4,350,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS кабина     
Странични огледала (L+R)  11-80,00  
• В комбинация с ROPS / FOPS   
• Вече е стандарт ROPS / FOPS безопасен покрив делукс и  ROPS / FOPS Кабина  
Странични огледала Големи (L+R)  430,00  
• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS безопасен покрив  
Странични огледала Големи (L+R)  250,00  
• Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS безопасен покрив делукс и ROPS / FOPS Кабина  
• Стандартните странични огледала се анулират  
Вътрешно огледало  100,00 

 

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 артикул Опция   Цена 

 1 x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   640,00 

 80 л / мин, 250 бара    

 

1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   1,260,00 

 80 L/min, 250 bar    

 

 2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   2,520,00 

 80 л / мин, 250 бара    

 1x extra double acting hydraulic function, mechanical + 1x extra double acting hydraulic function,   1,800,00 

 propotional in joystick with memory function    

 80 L/min, 250 bar    

 Електрически превключваема тандемна помпа:   2,700,00 

 
1x допълнителна единична действаща хираулична функция, 52 ltr / min (150 bar) + своободно 
връщане    

 Електрически превключваема тандемна помпа с висок дебит:   3,850,00 

 1x допълнителна действаща хираулична функция, 117 ltr / min (150 bar) + свободно връщане    

 Едностранно хидравлично задържане на допълнителна функция  Цена за брой:  170,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция Цена за брой:  270,00 

 Хидравлична връска   300,00 

 Свободно връщане на хидравлика   300,00 

 • 
Не е възможно в комбинация с електрически превключваема тандемна помпа (голям 
дебит)    



 

   G5000 - Опции 

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

№ на артикул Опция   Price 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   640,00 

 80 л / мин, 250 бара    

 1x extra double acting hydraulic function, propotional in joystick with memory function   1,300,00 

 80 л / мин, 250 бара    

 Свободна хидравлична връзка на парче:  300,00 

 Свободно връщане на хидравлика на парче:  300,00 

 Хидравличен спирачен клапан на ремаркето   2,350,00 

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   4,450,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична    

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   5,100,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална     
 

Опция за модулен цилиндър (MCO)   
№ на артикул Опция  

  Опция за модулен цилиндър (MCO) 
• A хидравличен блок, монтиран на асансьора и горния цилиндър, за следните опции:   

A. Транспортно обезопасяващо устройство  550,00  
• С помощта на бутон за натискане рамото на повдигане се блокира във всички посоки  
• MCO задължителен   

B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър  480,00  
• Плаващо положение не е възможно  
• Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата  
• MCO required   

C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение       1,250,00  
• MCO задължителен  

 

Възможности за път   
№ на артикул Опция  Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  0,00 
•  Комбинация със стандартна скорост на шофиране  
•  Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и транспортно заключване MCO  
Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 20 км / ч   

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

 транспортна ключалка   

Спецификация на пътя EU 25 km / h  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 30 км / ч   

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

 транспортна ключалка   

Спецификация на пътя EU 30 km / h  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 30 км / ч   

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

 транспортна ключалка   

Клин за колело (максимум 2 парчета) на парче:  80,00 

Сигнални светлини (халогенни)   1,650,00 

Светлини трафик (LED)   2,450,00 

Притежател на регистрационната табела с осветление   300,00 

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

Eлектричество/ Светлини   
№ на артикул Опция   Цена 

 Превключва 12-волтов контакт, 3-пинов (Макс. 2) на парче:  330,00 
• Възможно е при повдигане на рамото, отзад на машината или в кабината  
13-пинов гнездо за ремарке отзад   650,00 

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

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо   270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо   360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  370,00 

Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  480,00 

Нагревател на двигателя (охладителна течност)   620,00 
• 110V or 220V  

 
 
 
 



 

  G5000 - Oпции 

Други опции   
№ на артикул Oпция  Цена 

 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   1,800,00 

 Ръчна газ  430,00 

 Стабило система на совалков механизъм  2,350,00  
• Патентована система  
Резервна аларма (акустична)  330,00 

По-висока скорост на шофиране  3950,00 
• До 35 км / ч и допълнителна сила на дърпане чрез 2 предавки и скоростна кутия (0-15 и 0-35 км / ч)  
Комбинирана кука за теглене  450,00 

Автоматично устройство за свързване на болт Rockinger  2,350,00 
• Възможен само в комбинация с спирачен клапан на хидравличното ремарке  
Противотежест (125 кг) под машина  1,800,00 

Различен стоп  1,100,00 
• Euro, SMS, Euro/SMS, Bobcat, Weidemann and Schäffer  
• Други закачвания цена при поискване  
Окачване на стрелата  3,000,00 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B   

Паралелен индикатор на цилиндъра с наклона  300,00 

Комплект инструменти  2,650,00 

• 
Мулти-диагностичен кабел, диагностичен софтуер, инструмент за накланяне на 
кабината    
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G5000 X-TRA - Опции 
 

Гуми   
№ на артикул Гуми опция (Обща ширина)  Цена 

 340/80 R18 (160 cm)  4,950,00 

 400/70 R18 (165 cm)  6,200,00 

 405/70 R18 EM01 (166 cm)  3,750,00 

 335/80 R20 Multimax (159 cm)  3,400,00 

 400/70 R20 (165 cm)  6,600,00 

 445/45R19,5 Kargo (170 cm)  3,350,00 

 445/45R19,5 GSP (170 cm)  4,500,00 

 500/45R22,5 GSP (175 cm)  4,000,00 

 500/45-20 AS (173 cm)  4,500,00 

 500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)  4,850,00 

 550/45-22,5 AS (190 cm)  6,230,00 

 560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)  4,600,00 

 560/45-R22.5 FL693 (191 cm)  5,550,00 

 600/40-22,5 AS (195 cm)  6,900,00 
 

Предпазен покрив / Кабина   
№ на артикул Опция  Цена 

 ROPS / FOPS обезопасен лукс  2,850,00 

 • 
Вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предното и задното стъкло, предпазни врати (L + R), 2 
странични огледала   

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

 Стъклена врата вляво  1,400,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 Стъклена врата вдясно  1,400,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 Отопление  950,00 

 • Препоръчва се чрез избор на стъклени врати по избор отляво и отдясно   

 ROPS / FOPS Кабина  10,400,00 

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

  светлини (халогенни) отзад   

 Радио вкл. високоговорители  770,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  955,00 

 • В комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 DAB+ радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  620,00 

 • В комбинация с ROPS/FOPS Кабина   

 • Стандартното радио отменено   

 Airco   4,350,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина     
Странични огледала (L+R)  180,00  
• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS безопасен покрив  
• Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Кабина  
Странични огледала Големи (L+R)  430,00  
• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS безопасен покрив  
Странични огледала Големи (L+R)  250,00  
• В комбинация с предпазен покрив ROPS / FOPS и кабина ROPS / FOPS Кабина  

Стандартните странични огледала се анулират  
Вътрешно огледало  100,00 

 

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 връзки) като стандарт на повдигащото рамо. 

№ на артикул Опция   Цена 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   640,00 

 80 L/min, 250 bar    

 

1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   1,260,00 

 80 L/min, 250 bar    

 

2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   2,520,00 

 80 L/min, 250 bar    

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична + 1x допълнителна    1,800,00 

 хидравлична функция с двойно действие, пропорционално в джойстик с функция за памет    

 80 L/min, 250 bar    

 Електрически превключваема тандемна помпа:   2,700,00 

 
1x допълнителна единична действаща хираулична функция, 52 л/мин  (150 bar) + свободно 
връщане    

 Електрически превключваема тандемна помпа с висок дебит:   3,850,00 

 1x допълнителна действаща хираулична функция, 117 ltr / min (150 bar) + свободно връщане    

 Едностранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  170,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  270,00 

 Връзка с течово масло   300,00 

       Свободно връщане на хидравлика   300,00 

 • 
Не е възможно в комбинация с електрически превключваема тандемна помпа (голям 
дебит)    
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   G5000 X-TRA - Опции 

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

№ на артикул Опция   Цена 

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   640,00 

 80 L/min, 250 bar    

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална джойстик    1,300,00 

 80 L/min, 250 bar    

 Връзка с течово масло на парче:  300,00 

 Свободно връщане на хидравлика на парче:  300,00 

 Хидравличен спирачен клапан на ремаркето   2,350,00 

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   4,450,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична    

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   5,100,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие пропорционална     
 

Опция за модулен цилиндър (MCO)   
№ на артикул Опция  Цена 

 Опция за модулен цилиндър (MCO)  930,00 
• Хидравличен блок, монтиран върху асансьора и горния цилиндър, за следните опции:   

A. Транспортно обезопасяващо устройство    550,00  
• С помощта на бутон за натискане рамото на повдигане се блокира във всички посоки  
• MCO задължителен   

B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър€          680,00  
• Плаващо положение не е възможно  
• Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата  
• MCO задължителен   

C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение        1,300,00  
• MCO задължителен  

 

Пътен прием   
№ на артикул Oпция  Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  0,00 
• В комбинация със стандартна скорост на шофиране 

• Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и транспортно заключване MCO  
Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 20 км / ч   

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

 регистрационни номера и MCO, транспортна ключчалка   

Спецификация на пътя EU 25 km / h  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 25 км / ч   

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

 държач на регистрационни табели и MCO, трамспортна ключалка   

Спецификация на пътя EU 30 km / h  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 30 км / ч   

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

 държач на регистрационни табели и MCO, транспортна ключалка   

Джак за колела (максимум 2 бр.) на парче:  80,00 

Трафик светлини (халогенни)   1,650,00 

Трафик светлини (LED)   2,450,00 

Притежател на регистрационната табела с осветление   300,00 

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

 

Електричество / Осветление   
№ на артикул Oпция   Цена 

 Превключва 12-волтов контакт, 3-пинов (Макс. 2) на парче:  330,00 
• Възможно е при повдигане на рамото, отзад на машината или в кабината  
13-пинов гнездо за ремарке отзад   650,00 

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

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо   270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо   360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  370,00 

Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  480,00 

Нагревател на двигателя (охладителна течност)   620,00 
• 110V or 220V  
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  G5000 X-TRA - Oпции 

Други опции   
№ на артикул Oпция  Цена 

 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)   1,800,00 

 Ръчна газ  430,00 

 Стабило система на совалков механизъм  2,350,00  
• Патентована система  
Резервна аларма (акустична)  330,00 

По-висока скорост на шофиране  3,950,00 
• До 35 км / ч и допълнителна сила на дърпане чрез 2 предавки и скоростна кутия (0-15 и 0-35 км / ч)  
Комбинирана кука за теглене  450,00 

Автоматично устройство за свързване на болт Rockinger  2,350,00 
• Възможен само в комбинация с спирачен клапан на хидравличното ремарке  
Противотежест (125 кг) под машина  1,800,00 

Различен теглич  1100,00 
• Euro, SMS, Euro/SMS, Bobcat, Weidemann and Schäffer  
• Други тегличи цена при поискване  
Окачване на стрелата  3,000,00 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B   

Паралелен индикатор на цилиндъра с наклона  270,00 

Комплект инструменти  2,650,00 

• 
Mултрадиагностициращ кабел, диагностичен софтуер, инструмент за наклоняване 
на кабината    
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G5000 TELE - Oпции 
 

Гуми   
№ на артикула Опции гуми (Обща ширина)  Цена 

 340/80 R18 (160 cm)  4,950,00 

 400/70 R18 (165 cm)  6,200,00 

 405/70 R18 EM01 (166 cm)  3,750,00 

 335/80 R20 Multimax (159 cm)  3,400,00 

 400/70 R20 (165 cm)  6,600,00 

 445/45R19,5 Kargo (170 cm)  3,350,00 

 445/45R19,5 GSP (170 cm)  4,500,00 

 500/45R22,5 GSP (175 cm)  4,000,00 

 500/45-20 AS (173 cm)  4,500,00 

 500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)  4,850,00 

 550/45-22,5 AS (190 cm)  6,230,00 

 560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)  4,600,00 

 560/45-R22.5 FL693 (191 cm)  5,550,00 

 600/40-22,5 AS (195 cm)  6,900,00 
 

Safetyroof / Cabin   
Article number Option  Price 

 ROPS / FOPS обезопасен лукс  2,850,00 

 • 
Вкл. преден и заден прозорец, чистачка на предното и задното стъкло, предпазни врати (L + R), 2 
странични огледала   

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

 Стъклена врата вляво  1,400,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 Стъклена врата вдясно  1,400,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 Отопление  950,00 

 • Препоръчва се чрез избор на стъклени врати по избор отляво и отдясно   

 ROPS / FOPS Кабина  10,400,00 

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

  отпред, 2 работещи светлини (халогенни) отзад   

 Радио вкл. високоговорители  770,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS обезопасен лукс   

 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  955,00 

 • В комбинация с ROPS / FOPS сигурен покрив лукс   

 DAB + радио с Bluetooth и USB 2.0 вкл. високоговорители  620,00 

 • В комбинация с ROPS / FOPS Кабина   

 • Стандартното радио отменено   

 Airco   4,350,00 

 • Възможно само в комбинация с ROPS / FOPS Кабина     
Странични огледала (L + R)  180,00  
• В комбинация със стандартна ROPS / FOPS безопасност roof  
• Вече е стандарт за ROPS / FOPS защитен покрив лукс и ROPS / FOPS Cabi  
Странични огледала големи (L + R)  430,00  
• В комбинация със стандартен покрив ROPS / FOPS  
Странични огледала големи (L + R)  250,00  
• В комбинация с предпазен покрив ROPS / FOPS и кабина ROPS / FOPS  
• Стандартните странични огледала се анулират  
Вътрешно огледало  100,00 

 

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 допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична   640,00 

 80 L/min, 250 bar    

 

1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   1,260,00 

 80 L/min, 250 bar    

 

2x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойстик с 
функция за памет   2,520,00 

 80 L/min, 250 bar    

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична + 1x допълнителна    1.800,00 

 хидравлична пропорционално в джойстик с функция за памет    

 80 L/min, 250 bar    

 Електрически превключваема тандемна помпа:   2,700,00 

 
1x допълнителна единична действаща хираулична функция, 52 ltr / min (150 bar) + свободно 
връщане    

 Електрически превключваема тандемна помпа с висок дебит:   3,850,00 

 1x допълнителна действаща хираулична функция, 117 ltr / min (150 bar) + свободно връщане    

 Едностранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  170,00 

 Двустранно хидравлично задържане на допълнителна функция на парче:  270,00 

 Връзка с течово масло   300,00 

 Безплатно връщане на хидравлика   300,00 

 • 
Не е възможно в комбинация с електрически превключваема тандемна помпа (голям 
дебит)    
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   G5000 TELE - Oпции 

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   640,00 

 80 L/min, 250 bar    

 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, пропорционална в джойсти   1300,00 

 80 L/min, 250 bar    

 Връзка с течово масло на парче:  300,00 

 Свободно връщане на хидравликата на парче:  300,00 

 Хидравличен спирачен клапан на ремаркето   2,350,00 

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   4,450,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие, механична    

 Триточков повдигащ механизъм (Кат. 2)   5,100,00 

 • Вкл. 1x допълнителна хидравлична функция с двойно действие     
 

Опция за модулен цилиндър (MCO)   
№ на артикула Oпция Цена 

№ на артикула Опция за модулен цилиндър (MCO) Стандарт 

 • Хидравличен блок, монтиран на асансьора и горния цилиндър, за следните опции:    
A. Транспортно обезопасяващо устройство  550,00  

• С помощта на бутон за натискане рамото на повдигането се блокира във всички посоки  
• MCO задължителен   

B. Защита от скъсване на маркуча на асансьора и горния цилиндър  Стандарт  
• Плаващо положение не е възможно  

• Не е възможно в комбинация с окачване на стрелата 
• MCO задължителен   

C. Защита от скъсване на маркуча при повдигане и горен цилиндър + плаващо положение       1,300,00  
• MCO задължителен  

 

 Възможности за път   
№ на артикула Oпция  Цена 

 Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  0,00 
• В комбинация със стандартна скорост на шофиране  
• Само в комбинация със светофари (халогенни или светодиодни), 2 странични огледала и транспортно заключване MCO  
Спецификация на пътя ЕС 20 км / ч  330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 20 км / ч   

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

 регистрационни табели и MCO  , транспортна ключалка   

Спецификация на пътя EU 25 km / h      330,00 

• В комбинация с по-висока скорост на шофиране   

• Ограничена скорост на макс. 25 км / ч   

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

 transport lock   

Road specification EU 30 km/h  330,00 

• In combination with higher driving speed   

• Speed limited on max. 30 km/h   

• Only in combination with traffic lights (halogen or LED), 2 side mirrors, license plate holder and MCO   

 регистрационни табели и MCO  , транспортна ключалка   

Джак за колела (максимум 2 бр.) на парче:  80,00 

Трафик светлини (халогени)   1,650,00 

Трафик светлини (LED)   2,450,00 

Притежател на регистрационната табела с осветление   300,00 

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

Електричество / Светлини   
№ на артикула Опция   Цена 

№ на артикула Превключва 12-волтов контакт, 3-пинов (Макс. 2) на парче:  330,00 
                                               Възможно е при повдигане на ръката, отзад на машината или в кабината 

13-пинов гнездо за ремарке отзад   650,00 

• Възможно само в комбинация с трафик слветлини (халогенни или LED )    

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на повдигаща рамо   270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (халоген) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  270,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на повдигащо рамо   360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отпред, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Допълнителна работна светлина (LED) отзад, на защитен покрив (Макс. 2) на парче:  360,00 

Мигаща / предупредителна лампа (халоген) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  370,00 

Мигаща / предупредителна лампа (LED) на защитен покрив (макс. 2) на парче:  480,00 

Нагревател на двигателя (охладителна течност)   620,00 
• 110V or 220V  
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  G5000 TELE - Oпции 

Други опции   
№ на артикула Oпция  Цена 

 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)  1.800,00 

 Ръчна газ  430,00 

 Стабило система на совалков механизъм  2,350,00  
• Патентована система  
Аларма назад (акустична))  330,00 

По-висока скорост на шофиране  3,950,00 
• До 35 км / ч и допълнителна сила на дърпане чрез 2 предавки и скоростна кутия (0-15 и 0-35 км / ч)  
Комбинирана кука за теглене  450,00 

Автоматично устройство за свързване на болт Rockinger  2,350,00 
• Възможен само в комбинация с спирачен клапан на хидравличното ремарке  
Противотежест (125 кг) под машина  1.800,00 

Различен теглич  1,100,00 
• Euro, SMS, Euro/SMS, Bobcat, Weidemann and Schäffer  
• За друг теглич цена по запитване  
Окачване на стрелата  3,000,00 

• Не е възможно в комбинация с MCO опция B   

Комплект инструменти  2.650,00 

• 
Мулти-диагностичен кабел, диагностичен софтуер, инструмент за накланяне на 
кабината    
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