




KONCENTROVANÁ SÍLA
MINI AGRI: JEDINEČNĚ VÝKONNÝ

Mini Agri je ideální stroj pro manévrování v těsných prostorách s velkým výkonem, 
skvěle ovladatelný a s přesným řízením pohonů.
Schváleno pro použití s košem pro osoby bez podpěr nebo pěnových pneumatik.
Tato kombinace nového ekologicky přátelského, ještě silnějšího motoru s novou 
hydrostatickou převodovkou přináší úžasný výkon a zároveň výrazně snižuje 
spotřebu paliva.



 ŠPIČKOVÝ
VÝKON

NOVÉ MOTORY
Atraktivně tvarovaná karosérie ukrývá nový Turbo 
Diesel Kubota Common Rail 73 HP s dochlazovačem, 
s plně elektronickým řízením, který splňuje nejnovější 
emisní normy Stupně V/Stupně 4f.
Výrazně nižší spotřeba paliva a delší servisní intervaly..
Motor je vybaven technologií DOC + DPF (Diesel 
Oxidation Catalyst + Diesel Particulate Filter) pro omezení 
emisí škodlivých spalin. Intuitivní řízení regenerace filtrů  
s mnoha manuálními a automatickými funkcemi.

MAXIMÁLNÍ DOSAH

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

5.68 m

2 600 kg



HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA
Vysoce výkonná převodovka zajišťuje, že je vždy k dispozici správný poměr rychlosti 
a výkonu, bez ohledu na provozní podmínky.
Jednostupňová převodovka plynule a progresivně zrychluje na 30 km/h, což 
umožňuje plynulé manévrování s milimetrovou přesností.
Kombinace elektronického pedálu plynu a pomalého pedálu umožňuje vozidlu 
jízdu pomalými, regulovanými rychlostmi, a dokonce i maximální rychlostí  
s výložníkem.

NAPROSTÁ BEZPEČNOST
Úžasný výkon díky výložníku, který dosahuje dokonalé rovnováhy mezi velikostí 
a silou, a dokáže zvednout 2 600 kg do výšky 5,68 m.
Neuvěřitelně citlivý při práci se lžící, naprosto bez jakýchkoliv nekontrolovaných 
pohybů díky centrální poloze ramene.

OMEZOVAČ MOMENTU
Každý stroj firmy Dieci je vybaven regulátorem, který v reálném čase 
vyhodnocuje stabilitu vozidla a zabraňuje jakýmkoli pohybům zhoršujícím 
situaci při dosažení nastavených bezpečnostních limitů.



Komfort je první věc, které si v Mini Agri všimnete. Uspořádání ovládacích 
prvků jsme pečlivě navrhli tak, aby bylo ovládání stroje jednoduché, 
snadné a pohodlné. Uvnitř kabiny je vše navrženo pro usnadnění práce 
obsluhy.

Bezkonkurenční technologie s novým palubním počítačem. Na displeji 
jsou jasně a v reálném čase zobrazeny všechny informace potřebné  
k ovládání vozidla.

Odhlučnění, výškově nastavitelný volant, úložné prostory, rádio, 
sluneční clona a pneumatické ergonomické sedadlo umožňují pracovat 
v podmínkách naprostého pohodlí.

Poloautomatický systém klimatizace se 6 výduchy umožňuje 
dokonalou cirkulaci vzduchu uvnitř kabiny.

Stěrač čelního skla také čistí sklo na střeše kabiny. Široká 
bezpečnostní mřížka a jedna z nejvyšších pozic řidiče ve své 
třídě poskytuje bezkonkurenční 360° výhled.

ABSOLUTNÍ 
KOMFORT



ŘÍZENÍ JEDNOU RUKOU
Nový joystick 4v1, který je standardním vybavením všech modelů, umožňuje 
integrované ovládání stroje. Integrovaná regulace směru jízdy umožňuje 
rychlé přecházení mezi směrem vpřed a vzad.
Kompenzovaný regulační ventil sdílení toku umožňuje současný provoz 
všech pohonů.

Joystick s bezpečnostním snímačem dlaně a čidlem přítomnosti obsluhy 
v sedadle zabraňuje nebezpečí náhodného spuštění ovládacích prvků.

OBRATNOST
Vysoce účinný systém řízení zajišťuje, že řízení je vždy lehké a citlivé i při 

vysoké zátěži.
Manévrovatelnost a kompaktní rozměry zůstávají hlavními rysy Mini Agri.

INCHING PEDÁL
Nutný ovládací prvek, když je třeba zpomalit nebo zastavit pohyb a pro použitá 

zařízení je vyžadován maximální hydraulický výkon.

PŘÍJEMNÁ JÍZDA
Sofistikovaný systém vzduchového odpružení, vyvinutý konstruktéry firmy Dieci, 

nainstalovaný na výložníku (volitelně), znatelně snižuje vibrace při pohybu po 
nerovném terénu.

ŘÍZENÍ



HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Vysokokapacitní hydraulické čerpadlo s průtokem 80 l/min, pomáhá urychlit 
manévrování a zkracuje provozní dobu až o 15 %.

PATENTOVANÝ KOMPENZAČNÍ VÁLEC
Exkluzivní patentovaný systém Dieci, umístěný uvnitř zdvihacího válce, 
zajišťuje, že tlak na výložník je vždy vyrovnaný, což zvyšuje jeho životnost.

MONTÁŽNÍ RÁM ISO 2441
Tento rám, který je k dispozici jako volitelný doplněk, zajišťuje úplnou 
zaměnitelnost veškerého vybavení běžně používaného u nakladačů Skid Steer.

RYCHLÉ ODTLAKOVÁNÍ
Systém pro odtlakování hydraulických konektorů, který umožňuje jednoduché 
a snadné připojení zařízení.

TECHNOLOGIE



DSCS
Kabina schválená ROPS-FOPS navržená s bezpečnostní buňkou. 
Inovativní DSCS dveře vyrobené z kompozitního materiálu s vysokými 
tepelně-akustickými izolačními vlastnostmi pro větší pohodlí obsluhy.

ROBUSTNÍ PODVOZEK
Robustní podvozek je jednou z definujících vlastností Mini Agri: všechny 
sváry jsou prováděny automatizovanými roboty, aby byla zajištěna 
tuhost a celková bezpečnost, a to i za podmínek vysoké zátěže. 

RYCHLÉ ODTLAKOVÁNÍ

DSCS

KOMPENZAČNÍ VÁLEC



Dieci Service je naše technická podpora přítomná po 
celém světě prostřednictvím rozsáhlé sítě prodejců  
a autorizovaných servisních středisek.
Našim zákazníkům pomáhají přímo specializovaní technici 
a každá žádost je uspokojena ve velmi krátkém čase: díky 
automatizovaným skladům, dokáže služba Dieci Service 
během několika hodin zajistit pomoc a náhradní díly po 
celém světě.
Navštivte www.dieci.com a vyhledejte svého nejbližšího 
prodejce.

ZEMĚ

POBOČKY

PRODEJCI

SERVIS DIECI





ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Model stroje MINI AGRI 26.6
Maximální nosnost 2600 kg (5732 lb)
Maximální vertikální dosah 5,68 m (18,6 ft)
Trhací síla 7600 daN (17085 lbf)
Tažná síla 4400 daN (9892 lbf)
Svahová dostupnost 40%
Hmotnost nezatíženého stroje 5000 kg (11023 lb)

MOTOR
Model stroje MINI AGRI 26.6
Značka Kubota
Nominální výkon 54,6 kW (73 HP)
při ot./min 2600 ot./min
Objem 3331 cm³ (203 in³)
Emisní norma Stupeň V/Stupeň 4f
Čištění výfukových plynů Katalyzátor + Částicový filtr (DOC + DPF)
Nasávání Turbokompresor

PŘEVODOVKA
Model stroje MINI AGRI 26.6
Typ převodovky Jednorychlostní hydrostatická převodovka s čerpadlem s proměnným výtlakem
Hydraulický motor Hydrostatický s průběžnou automatickou tegulací
Zpátečka Elektro-hydraulická
Pomalá jízda S hydraulickým pedálem pro řízený pohyb vpřed

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Model stroje MINI AGRI 26.6
Hydraulické čerpadlo Zubové čerpadlo pro posilovač řízení a pohony
Výkon hydrauliky 80 L/min (21,1 gal/min)
Maximální pracovní tlak 23,0 MPa (3336 psi)
Hydraulický rozvaděč Proporcionální joystick 4v1

ROZMĚRY
Model stroje MINI AGRI 26.6
A 270 mm (10,6 in)
B 985 mm (38,8 in)
C 2350 mm (92,5 in)
D 765 mm (30,1 in)
F 3535 mm (139,2 in)
G 4125 mm (162,4 in)
H 1950 mm (76,8 in)
I 1850 mm (72,8 in)
L 1500 mm (59,1 in)
M 1850 mm (72,8 in)
P 1460 mm (57,5 in)
Q 3555 mm (140 in)
S 1433 mm (56,4 in)
T 200 mm (7,9 in)

TECHNICKÁ DATA

Stroje uvedené v tomto katalogu mohou být v závislosti na verzi vybaveny standardními přídavnými zařízeními nebo výbavou na vyžádání nebo podle dostupnosti. Firma Dieci Srl si vyhrazuje právo kdykoliv bez 
upozornění změnit uvedené a zobrazené specifikace. Nesmluvní dokument. Nevyčerpávající seznam specifikací. Fotografie a grafy obsažené v této brožuře jsou poskytovány pro konzultaci a pro informační účely.
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DIECI, SILNÁ SPOLEČNOST
ZKUŠENOSTI PRO INOVACE

Navrhujeme a stavíme pracovní stroje od roku 1962 a dnes jsme 
považováni za jednoho z předních světových hráčů.
Hrdě italské, s hlavním sídlem v Emilia Romagna, více než 135 000 metry 
čtverečními a 400 zaměstnanci, díky 3 evropským pobočkám v Německu, 
Velké Británii a Francii, díky celosvětové sítí s více než 400 prodejci 
působí Dieci ve více než 70 zemích.
Výzkum a vývoj inovativních technologií, školení a péče o zákazníka 
jsou neustále středem naší činnosti: výsledek tohoto trvalého závazku 
je realizován v nabídce, která zahrnuje 159 vyráběných modelů 
zemědělských, stavebních, průmyslových a speciálních vozidel.
V posledních 2 letech jsme inovovali 80 % sortimentu, abychom 
našim zákazníkům nabídli stále pokročilejší, výkonnější, 
spolehlivější a bezpečnější řešení. Dnes představujeme novou 
řadu zemědělských produktů, 4 rodiny a 15 modelů s významnými 
vylepšeními v oblasti pohodlí a designu, abychom přinesli 
užitek tomu nejdůležitějšímu: člověku.
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