Antonio Carraro TIGRE 4400F

Цена: Запитване
Номер на обявата: 88770
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Antonio Carraro
Модел: Трактори Antonio Carraro TIGRE 4400F
мощност (к.с.): 38
Година: 2019
моточасове: 0.00
Тракторът ANTONIO CARRARO модел TIGGRE 4400F е проектиран за специализирано
земеделие. Чувствителното и точно HYDRODRIVE сервоуправление осигурява отлична
маневреност и максимален комфорт. Товаросензорна система гарантира безопастност и
ефективност при всякакви условия и оптимизира хидравличния поток по всяко време.
Минималният радиус на волана намалява броя на маневрите, а оттам и на работното време.

Двигател на трактора:

Тракторът TIGRE 4400F е оборудван с двигател YANMAR 38 к.с., дизелов, 3-ри цилиндров с
директно впръскване и водно охлаждане. Двигателят е с висок въртящ момент на оборотите,
което допринася за по-нисък разход на гориво, по-ниски вредни емисии, по-нисък шум и пониски вибрации. Този двигател гарантира: Висок теглителен капацитет и ефективност, дори
при ниски обороти; Комфорт на работа; Намаляване на разходите; Грижа за околната среда;

ACTIOTM – Шаси с трептене:
Перфектен баланс между гъвкавост и сцепление. ACTIO™ шасито предоставя отлично
разпределение на теглото върху осите и е с нисък център на тежестта. Тракторът остава
стабилен и безопасен при всички положения на работа, с четири задвижващи се колела с
постоянно сцепление.

Хидравлична система: Благодарение на своя голям поток (30 л./мин.), хидравличната с-ма
може да контролира едновременно повдигането и позицията (ОПТ. за Т4400F); Бързите връзки
са едно-действащи, двойно действащи или двойно действие с плаващо положение.

Трансмисия:
Интегрална, с 12 предавки (8 предни + 4 ревер), предлагаща избор от скорости в рационална
последователност, подходящи за всякакви ситуации и терени. Сух единичен диск на
съединителя.

ВОМ: Стандартен 540 об./мин., синхронизирани предавки на всички скорости, ASAE 1” 3/8
профил с 6 шлица. Независим ангажираност/неангажираност, при натоварване (Опция Tigre
4000).

Контролни лостове:
Всички контролери са ергономично разположени в логична последователност.

Навесна система: Здрава 3-ри точкова с-ма на прикачване с два външни цилиндъра, висока
товароподемност, кат.1-1 N, регулируеми обтегачи.

Заводска гаранция 24 месеца, с осигурени: /оригинални части, масла и поддръжка/.

СД Драганови
Град: село Крислово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски коплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: http://www.draganovi.bg/

