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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

ТОВ «Нео Агро» є офіційним дилером заводу DIECI – Італія на території України і забезпечує 

постачання, установку і налаштування обладнання, постачання запасних і витратних матеріалів, а також 

виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Все устаткування забезпечується 

необхідними документами відповідно до стандартів України. Надається документація і сервісна література 

українською і (або) російською мовою.  

Телескопічний навантажувач DIECI Mini Agri 25.6 

 

Телескопічний навантажувач Міні Агрі сьогодні використовують не тільки в будівництві. Їх область 
застосування досить широка. Вона також охоплює складську діяльність, комунальне і сільське господарство. 
Це відбувається завдяки таким унікальним властивостям телескопічного навантажувача Mini Agri: 

 велика робоча зона; 

 компактні розміри техніки; 

 мобільність; 

 універсальність обладнання. 
Стріла телескопічного навантажувача працює в набагато більш широких діапазонах простору, ніж органи 
фронтальних конкурентів. Приганяти і встановлювати баштовий кран на невеликому будівництві 
нерентабельно. Телескопічний навантажувач набагато зручніше і економніше. Він може займатися іншою 
роботою на об'єкті, а в разі необхідності, підсобити, піднявши або транспортуючи необхідний вантаж. 
 
 Mini Agri 25.6 від DIECI - це: 
 

 Максимальна вантажопідйомність, кг 2 500 

 Максимальна висота підйому, м 5,78 

 Максимальний виліт стріли по горизонталі, м 3,25 
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Довжина стріли в складеному стані, як правило, не перевищує довжини всієї машини. У моделі Mini Agri 25.6 
DIECI максимальна висота підйому становить 5,8 м. Телескопічний навантажувач досить компактний для 
роботи в місті, та й бездоріжжя йому не перешкода. Повнопривідне шасі забезпечує високу прохідність і 
маневреність машини на будь-якій місцевості. 
 
Ківш, відвал, платформа, гаки, вила, захоплення - далеко не повний список змінного обладнання для 
телескопічного навантажувача. Він може бути адаптований майже під будь-який вид діяльності, будь то 
ремонт міського освітлення, укладання труб на прокатному заводі або підйом вантажів на будівництві. 
 
Крім вищеописаних властивостей, варто відзначити, що телескопічні навантажувачі досить легкі в зверненні, 
адже більшість маніпуляцій оператор здійснює джойстиком. Простота в управління дозволяє виконувати 
швидко будь-яку роботу. Місце роботи оператора зручне і безпечне, приладова панель перебувати в зручній 
доступності, а завдяки склінню кабіни і наявності дзеркал гарантований хороший огляд. 

 

Технічні характеристики  

Вантажопідйомність До 2600 кг. 

Висота підйому До 5,78 м. 

Максимальний виліт стріли по 
горизонталі, м 3,25 

Максимальна швидкість  30 км/год 

Двигун Kubota, 3,33л., 74 к.с., Tier 4 

Потужність гідравлічного насоса  80 л/хв 

Стандартні шини  12×16,5 

Кліренс  27 см 

Довжина  4,12 м. 

Ширина  1,85 м. 

Висота кабіни 1,95 м. 

Загальна вага без вантажу 4900 кг 

Кут наведення вил 129° 

Сила відриву, даН 5 700 

Сила тяги, даН 4 400 

Кондиціонер (опція) Включено 

Захист лобового скла (опція)  Включено 

*Включено – Фіксована контр пластина (Палетні вила) з плаваючими вилами 120 x 45 довжина = 1,200 мм 

 

Вартість: 55 900,00 євро з ПДВ 
 

Додаткове обладнання: 
 
Ківш для легких матеріалів (макс. Питома вага 0,8 т / м³) 0.90 м³ стандарт SAE (шир. 1,78м). – 1 240 Євро з ПДВ 
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