Foton Трактор LOVOL TB1504C с кабина

Цена: Запитване
Номер на обявата: 99563
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Foton
Модел: Трактори Foton Трактор LOVOL TB1504C с кабина
мощност (к.с.): 50
Година: 2019
моточасове: 0.00
Трактора LOVOL TB1504C е предназначен за приложение в много области на селското

стопанство. Стандартното оборудване на трактора включва комфортна кабина с климатик.

LOVOL TB1504C е оборудван с четири цилиндров дизелов двигател с директно впръскване и
мощност 50 к.с., гарантиращ максимална надеждност и производителност във всички работни
ситуации. Трактора може да бъде оборудван с богата гама от прикачен инвентар, което го
прави идеален партньор в селскостопанския сектор и озеленяването.

Модерна и комфортна кабина с прецизно управление:

CABINA

Кабината е лесно достъпна с равен под осигуряваща
достатъчно пространство за краката на оператора. Всички
контролни органи са ергономично разположени, за да
осигурят

спокойна

и

комфортна

работна

среда.

Хидравлично кормилно управление осигуряващо отлична
маневреност.
Прецизно управление:
Лесен за управление и с изключително плавно сменяне на
предавките по-време на работа, благодарение на прецизен
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лостов механизъм.

Ефективен двигател и лесна поддръжка:
DG

Дизеловият двигател с мощност 50 к.с. се характеризира с
ниски оперативни разходи и ефективна работа. Предния
капак е с пружинен механизъм с газови амортисьори
осигуряващ лесно отваряне за поддръжка и контрол на
всички функции. Проверката на нивото на маслото и
смяната на филтъра може да бъде извършена лесно, без
необходимост от повдигане на предния капак.
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Универсален:
Отзад серията трактори ТВ1504С е с два двойни хидравлични клапана, и силоотводен вал
(ВОМ 540/1000 об/мин.). Голямо впечатление правят светодиодни (LED) стопове. Въздушната
компресорна спирачна система – (опция) и регулируемия по височина теглич допринасят за
допълнително увеличение на местата за приложение на трактора.
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