
 

 

Kabina ciągnikowa KO-360 z dachem i błotnikami z tworzywa pasująca do ciągników  

typu URSUS C-360 

Szanowni Państwo! 
 

Macie już dość widoku swej starej 360-tki? Firma NAGLAK postanowiła pomóc poprawić 

komfort pracy wszystkim rolnikom, którzy posiadają właśnie ten ciągnik, a nie stać ich na 

zakup nowoczesnego. Dzięki naszemu zestawowi „odmładzającemu” (kabina + maska) ten 

stary pojazd nabierze zupełnie nowego, nowoczesnego wyglądu. Efekty naszej pracy 

przedstawiamy na zdjęciach obok!!! 

 

Kabina  
Kabina wykonana jest z profili stalowych o przekroju prostokątnym. Jej 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 kabiny 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 z 

szyberdachem wykonany jest z tworzywa sztucznego, co eliminuje podatność na korozję i 

jednocześnie umożliwia mu nadanie nowoczesnego, oryginalnego wyglądu. Element ten 

wykończony jest od wewnątrz tapicerką o właściwościach termoizolacyjnych i 

wygłuszających. W dachu znalazło się też miejsce na panel z włącznikami świateł, a także 

miejsce na radio oraz głośniki. Błotniki, również wykonane z tworzywa, o bardzo ciekawym 

kształcie zostały wybite tapicerką o wygłuszających właściwościach. Lampa tylna kabiny 

została wlaminowana w błotnik, dzięki czemu stała się mniej podatna na uszkodzenia 

mechaniczne. Na błotniku znalazło się też miejsce do przykręcenia tablicy rejestracyjnej. Jako 

zabezpieczenie antykorozyjne ramy kabiny została zastosowana kilkuwarstwowa powłoka 

lakiernicza z farb poliuretanowych i akrylowych. 

Kabina mocowana jest 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 standardowe: 
-dwa lusterka 

-wycieraczka szyby przedniej i tylnej 

-spryskiwacz szyby 

-lampkę w kabinie 

-zasłonę przeciwsłoneczną 

- obustronne drzwi  

-samochodowe klamki 

-uchylna tylna szyba 

-dach z szyberdachem, a w nim panel sterowania oświetleniem, miejsce na radio oraz 

głośniki, wykończony tapicerką o właściwościach termoizolacyjnych i wygłuszających 



-tapicerka na błotnikach 

-lampy tylne wlaminowane w błotniki  

-lampy przednie (postój + kierunkowskaz) 

 

 

Wyposażenie dodatkowe: 
-halogeny w dachu z przodu i z tyłu 

-drzwi otwierane „na koło” 

-siłowniki gazowe w drzwiach  

-siłowniki gazowe w tylnej ramce 

-uchylna szyba przednia 

-uchylne szyby boczne 

-ogrzewanie 

-przednie błotniki 

-sztywna zabudowa tylnej ściany 

- dywaniki podłogowe 

 

Wymiary: 
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1BTW – oznacza kabinę szeroką z błotnikami i dachem z tworzywa 

 

Kolorystyka  
-rama RAL 9005(czarna) 

-dach + błotniki RAL 2002 (czerwień meksykańska) 

-dostępne także inne kolory na życzenie klienta 

 

 

Maska 
Maska, którą widzicie Państwo na zdjęciach została wykonana z tworzywa sztucznego, dzięki 

czemu wyeliminowano podatność na korozję, a masce nadano bardzo ciekawy, oryginalny 

wygląd. Nowy kształt maski sprawi, że oblicze Państwa ciągnika ulegnie gruntownej 

przemianie!!! 

W komplecie z maską proponujemy Państwu zmieniony, tapicerowany kokpit z miejscem na 

zegary oraz przełączniki. 

W zestawie znajdują się nowe mocowania wraz z instrukcją montażu. 

Maska pomalowana jest w kolorze RAL 2002, siatki przednia i boczne RAL 9005 (dostępne 

inne kolory wg palety RAL), w komplecie oprócz mocowań są także przednie lampy. 

 

W sprzedaży posiadamy również maskę do ciągników C-360 z silnikiem Perkinsa. 

 

Uwaga!!! Maska pasuje także do ciągników Zetor, z małą przeróbką mocowań po stronie 

klienta. 

 


