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Ким би ви не були – шукачем пригод, родиною мандрівників або працьовитим 
підприємцем – компанія ARB завжди буде з вами на кожному кроці вашої 
подорожі, пропонуючи вам найбільш високоякісні позашляхові аксесуари на 
ринку.
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Захисне обладнання

Захист автомобіля є одним з головних пріоритетів 

для власників повнопривідних і комерційних 

транспортних засобів. Передні та задні захисні 

бампери, бічні рейки та підніжки допоможуть 

запобігти пошкодженню дорогих кузовних 

панелей, особливо під час руху по бездоріжжю. 

Все наше захисне обладнання було розроблено 

для максимальної міцності та стилю, і вкрито 

стійкою до зносу порошковою фарбою. Компанія 

ARB також пропонує широкий асортимент 

електричних лебідок, що можуть бути встановлені 

на сумісні моделі захисних бамперів, для 

додаткової впевненості, коли ви стикаєтеся із 

складною ситуацією.
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ВСЕ НАШЕ ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ 
БУЛО РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ ТА СТИЛЮ
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СТВОРЕНО ЗІ СТАЛІ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ ТА 
НАДІЙНОСТІ
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Захисний силовий бампер Summit

Бампери Summit це сучасна 

інтерпретація класичної лінійки 

ARB Deluxe, які продовжують 

традиції компанії, що полягають в 

постійному пошуку інноваційних 

рішень і підвищення якості 

продуктів. Ці бампери зроблені зі 

сталі і спроектовані з урахуванням 

дизайну сучасних позашляховиків 

і пікапів.

	 Посилені бічні секції складної форми з безліччю 
ребер жорсткості забезпечують додаткову 
міцність і оптимальні звіси

	 Згладжені краї центральної і бокових секцій з 
радіусом 30 мм забезпечують додаткову міцність і 
візуальну привабливість

	 Дві «п’яти» для установки домкратів серії Hi-Lift

 Місця для установки додаткових фар ARB і IPF

 Місця для установки електричних лебідок

 Пресована верхня панель центральній частині і 
алюмінієва кришка відсіку для лебідки

 Два кронштейна для кріплення антен на бампері

 Пресовані вертикальні стійки в центральній 
частині бампера

 Втоплені в бампер протитуманні фари

 Світлодіодні габарити і індикатори поворотів

 Діаметр труб на бічних і центральній секції - 60,3 
мм, для додаткової міцності

 Бампер оброблений цинковою ґрунтовкою і 
пофарбований чорною матовою зносостійкою 
порошковою фарбою.

Особливості
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Захисний силовий бампер Deluxe

Виготовлений з високоміцної сталі з порошковим покриттям для 
довговічності, силовий захисний бампер Deluxe доступний як у 
версії для установки лебідки, так і без неї (в залежності від моделі). 
Включаючи ряд практичних функцій, силовий бампер Deluxe є міцною 
платформою для установки цілого ряду аксесуарів, таких як електричні 
лебідки, додаткові фари і радіоантени. Бампер Deluxe сумісний з 
сучасними системами безпеки, такими як датчики паркування, системи 
запобігання зіткнень і адаптивний круїз-контроль.

	 Втоплені в бампер індикатори поворотів і 
протитуманні фари (опція)

	 Сумісний з Air bag

	 Дві «п’яти» для установки домкратів серії Hi-Lift

	 Місця для установки додаткових фар ARB і IPF

	 Місця для установки електричних лебідок

	 Відкритий дизайн центральної частини бампера 
забезпечує максимальну міцність і сприяє 
нормальному охолодженню моторного відсіку

	 Два кронштейна для кріплення антен на бампері

	 Система кріплення, спроектована таким 
чином, щоб рівномірно розподіляти ударні 
навантаження і навантаження від лебідки по 
рамі або кузову автомобіля

	 Посилені бічні секції складної форми з безліччю 
ребер жорсткості забезпечують додаткову 
міцність і оптимальні звіси

Особливості



Захисний силовий бампер Sahara

Поділяючи ту ж саму платформу, 
що і бампери Deluxe, і 
забезпечуючи більшість тих же 
особливостей і характеристик 
міцності, захисний бампер Sahara 
пропонує унікальний зовнішній 
вигляд з його опціональною 
полірованою центральною трубою, 
зберігаючи при цьому дуже 
високий рівень захисту від ударів.
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 Втоплені в бампер протитуманні фари

 Система кріплення, що рівномірно розподіляє 
ударні навантаження і навантаження від лебідки 
по рамі або кузову автомобіля

 Дві «п’яти» для установки домкратів серії Hi-Lift

 Місця для установки електричних лебідок

 Відкритий дизайн центральної частини бампера 
забезпечує максимальну міцність і сприяє 
нормальному охолодженню моторного відсіку

 Стильні та міцні поліуретанові відбійники

 Посилені бічні секції складної форми з безліччю 
ребер жорсткості забезпечують додаткову 
міцність і оптимальні звіси

 Два кронштейна для кріплення антен

 Опціональна полірована або пофарбована 
центральна труба

 Місця для установки додаткових фар ARB і IPF

 Для збільшення міцності при виготовленні 
бампера скрізь використовується процес 
прес-формування

Особливості
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Захисний силовий бампер Commercial

Силові захисні бампери Commercial 
користуються особливою популярністю 
у державних установ і компаній з 
великим автопарком. У виробництві цих 
бамперів використовується спрощений 
технологічний процес, який дозволяє 
отримати економічно вигідний захист 
транспортного засобу, без будь-яких 
додаткових естетичних особливостей. 
Маючи низку практичних особливостей, 
силовий бампер Commercial є міцною 
платформою для установки цілого 
ряду аксесуарів, включаючи електричні 
лебідки, додаткові фари, і радіоантени.

 Втоплені індикатори 
поворотів

 Центральна стальна труба 
діаметром 76,1 мм і бічні 
труби діаметром 47,6 мм для 
підвищеної міцності

 Місця для установки 
додаткових фар ARB і IPF

 Сумісний з Air bag

 Місця для установки 
домкратів серії Hi-Lift

 Відкритий дизайн центральної 
частини бампера забезпечує 
максимальну міцність і сприяє 
нормальному охолодженню 
моторного відсіку

 Посилені бічні секції з 
безліччю ребер жорсткості 
забезпечують додаткову 
міцність і оптимальні звіси

 Місця для кріплення антен

 Система кріплення, що 
рівномірно розподіляє ударні 
навантаження і навантаження 
від лебідки по рамі або кузову

Особливості
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Пластиковий захисний бампер SmartBar

Бампер SmartBar, виготовлений з поліетиленового пластика, є легшою 
альтернативою сталевим бамперам і популярним вибором серед 
автопарків та рятувальних служб. Бампер SmartBar, доступний в різних 
кольорах, є екологічно чистим і простим в установці.

 Сумісний з Air bag

 Місце для установки лебідки (опція)

 Місця для кріплення антен

 Світлодіодні габаритні вогні

 Міцні індикатори поворотів

 Сумісний з оригінальними 
протитуманними фарами

Особливості
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Захист двигуна, КПП та трансферу

Нижня частина вашого позашляховика є однією з найбільш уразливих 
зон при їзді по бездоріжжю. Захист нижньої частини ARB спроектовано 
для захисту цих вразливих областей від каменів, гілок, пнів і коріння, 
які часто зустрічаються під час пересування по складній місцевості. 
Захисні панелі безпосередньо кріпляться болтами до рами для захисту 
таких елементів, як рульове управління, картер, коробка передач і 
роздавальна коробка.

 Спроектована під конкретну модель автомобіля

 Вироблена із застосуванням лазерного 
різання з пресованої сталі товщиною 3 мм, яка 
одночасно міцніше і легше, ніж звичайна сталь

 Кріпиться прямо до рами для найвищої 
структурної цілісності

 Захисні панелі вкриті цинковим напиленням і 
зносостійкою сріблястою порошковою фарбою

 Приховане кріплення забезпечує додаткову 
надійність і легкість сервісного обслуговування

Особливості
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Буксирувальні провушини

Під час подорожі бездоріжжям дуже важливо мати міцні та надійні 

точки буксирування. Буксирувальні провушини ARB, що виготовляються 

з листової сталі індивідуальнwо для кожної моделі транспортного 

засобу, це безпечні і надійні точки кріплення при евакуації 

позашляховиків. Всі буксирувальні провушини ARB розраховані на 

використання шаклів на 4,75 тон і динамічних строп на 8000 кг. Крім 

того, провушини ARB не заважають спрацьовуванню подушок безпеки 

Air bag.



14

Бічні захисні пороги з захистом крила 
ARB Summit

Спроектовані для позашляховиків наступного покоління, бічний захист 

і підніжки ARB Summit захищають ваші двері, бічні пороги і крила від 

ушкоджень. Виробляються з надміцної сталі, система кріплення надійно 

з’єднує бічний захист крила з силовим переднім бампером, а міцна 

пластикова сполучна втулка забезпечує привабливий вигляд. Для тих, 

хто не потребує бічних захистів передніх крил, можуть бути встановлені 

окремі підніжки. 

14
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Задній бампер 
з фаркопом

Захист крила  
та Захисні пороги

Обладнання для бічного захисту від ARB 
працює захищає нижні секції вашого 
автомобіля, а також полегшують доступ 
не тільки в салон автомобіля, але і до 
багажника на даху. Бічні захисні дуги і 
пороги ARB виготовлені зі сталевих труб 
з алюмінієвими рифленими накладками, 
надійно кріпляться до рами автомобіля 
і повністю сумісні з Air bag та іншими 
системами безпеки. Захист крил і пороги 
можуть використовуватися як разом, так 
і окремо.

Задні бампери ARB з підніжкою обладнані 
інтегрованою буксирувальною системою, 
розрахованою на великі навантаження, і 
забезпечують надійний захист вразливих 
задніх кузовних панелей. Використовуючи 
міцну кріпильну систему, розроблену під 
кожну конкретну модель автомобіля, задній 
бампер полегшує доступ до кузова пікапа 
або даху позашляховика. Як і інше захисне 
обладнання ARB, ці продукти вкриті міцною 
порошковою фарбою, з можливістю 
фарбування в колір автомобіля.
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ІННОВАЦІЙНИЙ 
ДИЗАЙН, ПЕРЕВІРЕНА 
ЯКІСТЬ ARB
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Задній захисний бампер Summit

Задній бампер Summit є 
зразком висококласного 
дизайну, проектувальних 
можливостей ARB та 
інноваційного підходу до 
забезпечення захисту і 
високих експлуатаційних 
характеристик. Захисний 
бампер Summit створений 
на основі міцної сталевої 
трубчастої конструкції з 
трубами 60,3 мм x 2,6 мм, 
що вкриті стійкою чорною 
порошковою фарбою. 
Бампер доступний в двох 
варіантах: для установки 
без датчиків парктроника 
і для установки з 
оригінальними датчиками 
парктроника. 

 Для захисту задніх панелей 
трубчаста рама проходить прямо 
крізь нижню частину кузова і 
забезпечуює неймовірний захист від 
бічних ударів.

   Дві точки кріплення буксирувальних 
ланцюгів.

  Окремі бічні секції (крила) бампера

 Місця для установки домкратів Hi-
Lift

 Накладка з анодованого рифленого 
алюмінію

  Під прихованої панеллю дифузора 
знаходяться електророзетка причепа, 
вихід повітряного компресора, 
проводка камери причепа і розетка на 
50 Ампер (Anderson type).

 Світлодіодне освітлення заднього 
номера 

 Потужна фаркопна система Class 4 
з навантаженням до 3500 кг

 Додаткові захисні оцинковані 
сталеві панелі товщиною 2 мм

Особливості
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Кунг Classic

Перевірені та випробувані в самих жорстких 

умовах бездоріжжя в Австралії, класичні кунги ARB 

є безпечним, практичним і недорогим рішенням 

для зберігання речей і спорядження. Кунги ARB 

Classic можуть бути підігнані під різноманітні 

вимоги користувача і доповнені великою кількістю 

аксесуарів.
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 Корпус із захистом від 
атмосферних явищ і УФ-
випромінювання

	 Зсувні бічні вікна або вікна, що 
підіймаються (на вибір)

  Внутрішній галогеновий ліхтар

	 Світлодіодний стоп-сигнал

	 Гладкі, інертні матеріали інтер’єра, 
що дозволяє легко чистити його

  Доступні варіанти з гладкою або 
зернистою зовнішньою поверхнею

	 Бічні і задні вікна кунга із 
загартованого безпечного скла 
товщиною 4 мм із заводським 
тонуванням

	 Бічні і задні вікна, що підіймаються, 
мають газові підпори, які 
утримують їх у відкритому 
положенні

  Додаткові аксесуари для кунгів 
Classic: сітка безпеки для зсувних 
вікон, вентиляційний канал, бічні 
вікна, що підімаються та вкладиші в 
кузов пікапа

Особливості
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Аксесуари для кунгів
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Кунги ARB Classic 

можуть бути підігнані 

під різноманітні 

вимоги користувачів 

за допомогою 

широкої лінійки 

аксесуарів.

Високоефективний вентиляційний 
канал є ідеальним рішенням для 
поліпшення повітряного потоку 
і зменшення попадання пилу 
та бруду. Вентиляційний канал 
звернено до передньої частини 
автомобіля, внутрішня частина 
кунга знаходиться під тиском, що 
зменшує попадання пилу через 
задні двері або задній борт.

Зсувні вікна виготовляються із 
загартованого та тонованого 
безпечного скла і можуть також 
оснащуватися москітними 
сітками для додаткової 
практичності.

Захисна сітка доступна для зсувних 
вікон і виготовлена з суцільного 
сталевого листа з порошковим 
покриттям. Дуже добре підходить 
для додаткової безпеки, а також для 
захисту пасажирів від обладнання, 
що зберігається в кузові.

Вкладиші сумісні з усіма кунгами 
ARB і захищають кузов пікапа 
від подряпин, вм’ятин і корозії. 
Суцільнолитий вкладиш в кузов, 
відформований у вакуумі, в 
точності повторює форму кузова 
пікапа. Вкладиш стійкий до ультра-
фіолетового  випромінювання і 
допомагає запобігти переміщенню 
вантажів в кузові.

Бічні вікна, що підіймаються, 
доступні на одній або обох 
сторонах кунга і забезпечують 
легкий доступ збоку автомобіля. 
Всі бічні вікна мають ручки з 
замками і замикаються ззовні. 
Також ці вікна оснащені газовими 
підпорами, які утримують їх у 
відкритому положенні.

Вентиляційний канал

Сітка безпекиЗсувні вікна

Вкладиш в кузовВікна, що підіймаються



Багажники та рейлінги 
для кунгів ARB

Багажники для кунгів призначені для пікапів з подвійною кабіною і мають 

конструкцію відкритого типу, щоб на них можна було розмістити довгомірні 

вантажі, наприклад, лісоматеріали, труби та драбини. Багажники ARB для 

кунгів виготовляються зі сталі або алюмінію, при цьому вага алюмінієвих 

багажників істотно нижче. Ролики (опція, доступні тільки для сталевих 

багажників) полегшують вантаження і розвантаження довгомірних виробів.
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Багажники і рейлінги (продовж.)

Внутрішня сталева рама кунга ARB також підходить для розміщення 

рейлінгов Thule і Rhino. Завдяки внутрішній рамі, вагу вантажу 

підтримує саме кузов автомобіля, а не кунг. При наявності рейлінгов на 

даху ви можете перевозити на своєму автомобілі абсолютно будь-які 

речі для роботи або відпочинку, які вважаєте потрібними.



Кришка для кузова пікапа Proform

Кришка для кузова пікапа ARB виготовлена з ударостійкого ABS-

термопластика і здатна витримувати найсуворіші випробування. 

Кришка має герметичне ущільнення, щоб забезпечити зберігання речей 

в кузові в чистоті і сухому стані при будь-яких умовах.
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Інші аксесуари

Підвіска Old Man Emu

Підвіска Old Man Emu протягом багатьох років залишається вибором 
№1 для власників позашляховиків через видатні характеристики, 
які ця підвіска забезпечує на всіх типах дорожніх покриттів. 
Широкий модельний ряд продукції OME представлений готовими 
комплектами підвіски для покращення керованості, підвищення 
комфортабельності і вантажопідйомності, у залежності від будь-яких 
ваших потреб.
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Шноркель Safari допомагає захистити двигун 
вашого автомобіля від попадання пилу, снігу і 
води, забезпечуючи постійну подачу чистого і 
сухого повітря, незалежно від обставин. Шноркелі 
Safari виготовляються в Австралії з поліетилену 
високої якості. Вони стійкі до ультрафіолетового 
випромінювання і неймовірно пружні, і здатні 
витримувати жорсткі умови, що зустрічаються у 
позашляхових подорожах.

Додаткові фари IPF

У широку лінійку фар IPF входять моделі, що 
задовольняють різним вимогам під час керування, 
будь то екстремальна їзда по бездоріжжю, змагання 
або подорожі на великі відстані. 

Такелажне обладнання

При їзді по бездоріжжю першо-рядне значення має 
надійне і довговічне такелажне обладнання. Компанія 
ARB пропонує великий вибір такелажних аксесуарів, 
які допоможуть евакуювати ваш автомобіль з 
будь-якої складної ситуації. В асортимент входять 
буксирувальні стропи, такелажні набори, захисні 
обхвати для дерева і заспокоювачі троса. ARB також 
поставляє ряд електричних лебідок і домкратів Hi-Lift.

Блокуючий диференціал Air Locker

Спроектовані і вироблені у Австралії, ці блокуючі 
диференціали поліпшать прохідність вашого 
позашляховика на будь-якому покритті, будь 
це каміння, глина, гравій, пісок, сніг або бруд. 
Інноваційний дизайн із двох частин, ковані 
шестерні для забезпечення максимальної міцності і 
надійності, а також унікальна для галузі п’ятирічна 
гарантія дозволяють диференціалам ARB Air Locker 
залишатися лідерами індустрії.

Шноркелі Safari
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Інші аксесуари

Холодильники 
Fridge Freezers

Потужні компресорні холодильники ARB, розроблені спеціально для 
використання на бездоріжжі, пропонують безкомпромісну продук-
тивність, що робить їх ідеальними компаньйонами для позашляхових 
поїздок, які забезпечують вас холодними продуктами і напоями з 
швидким охолодженням і низьким споживанням енергії. Діапазон 
температур від -18С до +8С встановлюється за допомогою цифрової 
панелі керування. В асортименті доступні чотири зручні розміри (35 л, 
47 л, 60 л, 78 л), що поставляються з повною трирічною гарантією.
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Світлодіодні фари ARB Intensity

Світлодіодні фари ARB Intensity LED, що розроблені 
у Австралії та виготовляються у США, мають видатні 
робочі характеристики у будь-яких умовах. Фари 
Intensity сертифіковані на дію вібрації відповідно до 
військових стандартів і зберігають працездатність 
при зануренні у воду на глибину до 3 м. Фари Intensity 
доступні у варіантах на 21 та 32 світлодіода (AR21 і 
AR32).  

Повітряні компрессори ARB

Сандтреки TRED Pro

Повітряні компресори ARB поставляються у вигляді 
портативних і бортових моделей, та забезпечують 
безліч переваг для подорожей по бездоріжжю. 
Чи необхідно вам накачати шини або туристичні 
аксесуари, запустити пневматичний інструмент, 
активувати блокування диференціала або навіть 
переставити шину на інше колесо, знайдеться 
модель, яка задовольніть всі ваши потреби. На всі 
повітряні компресори ARB поширюється повна 
дворічна гарантія.
 

Сандтрекі TRED Pro спеціально розроблені для тих 
випадків, коли ви опиняєтесь в безвихідній ситуації, 
це ідеальний пристрій для евакуації, який позбавляє 
вас від проблем, коли зчеплення втрачається в 
найскладніших умовах, будь то пісок, бруд або 
навіть сніг. Сандтрекі зроблені з унікального 
композитного матеріалу EXOTRED, який забезпечує 
надзвичайну міцність і зносостійкість.

Висувні скриньки Outback Solutions

Модульні системи Outback Solutions мають стильний 
дизайн, виконані з високоякісних компонентів і 
можуть бути адаптовані під індивідуальні потреби. 
Ці системи дозволяють позбутися надлишкового 
вільного простору, розширивши, в той же час, 
можливості для зберігання. Пропонується три типи 
модулів: висувна скриня (на роликах), скриня на 
висувній поверхні і висувна поверхня. Всі модулі 
доступні в різних розмірах, їх можна комбінувати і 
поєднувати.
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