
 

 
 

 

Kabina ciągnikowa KO-330 (z/bez błotników) pasująca do 
ciągników typu URSUS C-330 

 
 
OPIS OGÓLNY 

Kabiny do ciągników wykonane są z profili stalowych o przekroju prostokątnym. Ich 

konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z wymogami stawianymi takim wyrobom przez 

Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE oraz normy zharmonizowane z tą dyrektywą, a w 

szczególności normą PN ISO 5700. Konstrukcja kabin w pełni zabezpiecza operatora przed 

skutkami wywrócenia się ciągnika (ROPS), co zostało sprawdzone przez uprawnione 

laboratorium i potwierdzone przez JCW ZJiN IBMER Warszawa. Szyby wykonane są z 

bezpiecznego szkła hartowanego i są osadzane w gumowej uszczelce, ten sposób mocowania 

szyb zapewnia bardzo prostą, szybką i tanią wymianę szyb w razie ich ewentualnego 

stłuczenia. Daszek i błotniki zostały wybite tapicerką o wygłuszających właściwościach. Jako 

zabezpieczenie antykorozyjne stosuje się kilkuwarstwową powłokę lakierniczą z farb 

epoksydowych, poliuretanowych i akrylowych. 

Kabiny mocowane są do ciągnika poprzez mocowania z systemem poduszek gumowych 

tłumiących drgania. Wraz z mocowaniami w wyposażeniu każdej kabiny znajduje się komplet 

śrub i uszczelek potrzebnych do montażu kabiny na ciągniku, a także instrukcja montażu, 

obsługi i karta gwarancyjna. 

 

   

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 

 dwa lusterka  

 wycieraczki szyb z przodu i z tyłu  

 spryskiwacz szyby przedniej  

 oświetlenie w kabinie  

 zasłona przeciwsłoneczna  

 uchylny tapicerowany dach  

 uchylna tylna szyba  

 obustronne drzwi z zamkami patentowanymi  

 tapicerowane błotniki (w przypadku kabiny z błotnikami) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 halogeny z przodu (2 szt.) i z tyłu (1 szt.) 

 halogeny (2H4+2H3 inst. na przekaźnikach) 

 lampy na błotnikach  

 siłowniki gazowe w tylnej ramce oraz w drzwiach  

 ogrzewanie kabiny  

 uchylna szyba przednia 

 uchylne szyby boczne 

 drzwi otwierane na „koło”  



WYMIARY 

 

Rodzaj 

kabiny 

długość 

ramy 

długość z 

błotnikami 

szerokość 

(przód/tył) 

szerokość 

z 

błotnikami 

wys. bez 

dachu 

wys. z 

dachem 

KO-330 1580 - 1240/1300 - 1530 1620 

KO-330t 1410 - 1240/1300 - 1510 1610 

KO-330/1 1580 1810 1240/1300 1610 1530 1620 

KO-330/1t 1410 1650 1240/1300 1625 1510 1610 

1-oznacza kabinę z błotnikami 

t – oznacza kabinę przystosowaną do montażu ładowacza czołowego 

 

KOLORYSTYKA 

 rama: RAL 9005 (czarny)  

 dach i błotniki: RAL 2002 (czerwień meksykańska) 

   

UWAGA!  

Jeśli ten ciągnik będzie współpracował z ładowaczem czołowy należy zgłosić tan fakt przy 

składaniu zamówienia.  

Nazwa marki URSUS użyta w tej ofercie, służy wyłącznie w celach informacyjnych klienta. 

 


