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  3- cylindrowy silnik EU IIIA – minimum elektroniki, prosta obsługa• 
 niskie koszty serwisu• 

 skrzynia przekładniowa 8 x 8• 
 podnośnik mechaniczny o udźwigu 2200 kg• 

 bez DPF i AdBlue• 
 

W CENIE:
 • błotniki przednie skrętne 

•  zestaw obciążników przednich i tylnych
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SILNIK (Marka i model) ITL 3100 FLT  EUIIIA

Rodzaj silnika wysokoprężny, turbodoładowany z chłodnicą powietrza, chłodzony cieczą

Moc, kW / KM przy obr/min 43 / 58 - 2100

Moment obr., Nm przy obr/min 230 - 1300

Pojemność, cm3 / ilość cylindrów 2780 / 3

Filtr powietrza dwustopniowy suchy 

Pojemność zbiornika paliwa, l 65

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM

Skrzynia przekładniowa synchronizowana 8 x 8  z synchronizowanym rewersem 

Most napędowy tylny z mechaniczną blokadą mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi

Most napędowy przedni załączany elektrohydraulicznie , ze zwolnicami planetarnymi

Prędkość maks., km/h 30

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Typ niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM 

Prędkości obrotowe WOM (obr/min) 540 / 540E przy obrotach silnika  odpowiednio 1953 / 1506

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Rodzaj sterowany mechanicznie 

Funkcje regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana

Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min 40

Ciśnienie nominalne, MPa maks. 20

Maks. udźwig podnośnika, kg 2200

Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączy)

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ) kat.2 

UKŁAD KIEROWNICZY hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

Hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie

KOŁA I ROZSTAWY

Koła przednie - tylne 280 / 70R18 - 380 / 85R28  

Fabryczny rozstaw kół przednich / tylnych, mm 1420  / 1560

ZACZEPY (std) rolniczy wychylny i przedni holowniczy

RAMA OCHRONNA dwusłupkowa składana tylna  (z daszkiem w opcji)

WYMIARY

Długość / Szerokość / Wysokość, mm 3785 z obciążnikami / 1940 / 2485 (2560 z daszkiem)

Rozstaw osi, mm 1945

Prześwit, mm 380

Masa bez obciążników, kg 2800 (2860 z daszkiem)

W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM reflektor roboczy tylny, lusterko wsteczne, obrotowa lampa ostrzegawcza 

rama, obciążniki przednie (50 + 4 x30 kg) i obciązniki  tylne (2 x 45 kg)

W OPCJI koła przednie / tylne - 280/70 R18 x 14,9–28, daszek, TUZ przedni, ładowacz czołowy


