
      Traktor s vlečkou  

 

Motor: naftový, 4 valec, vodou chladený, minimálny nom. výkon 36,8 kW / 50 HP 

merná spotreba Max. 250 g/kW hod.    

výkon na zadnom vývodovom hriadeli PTO Min. 35 kW / 47,7 HP 

objem motora (ccm) Max. 3500 

max.krut.moment 192 Nm / 1600-1800 ot./min. 

palivová nádrž (L) Min. 60 

Pohon a prevodovka: pripojiteľný predný náhon 4x4 

zadný výv.hriadeľ (PTO) - otáčky  Od 540 do 1000 ot/min. 

pojazdová rýchlosť Min.1,7 max  39 km/hod 

zadný diferenciál uzávierka, mechanicky ovládaná  

riadenie servo - samostatné hydr. čerpadlo 

hydraul.čerpadlo výkonu Minimálne . 30 l/min. 

počet vývodov hydrauliky Min. 4 

zadný trojbodový záves kat. II 

Maximálna zdvihová sila ramien Min. 1480 kg, min. 900 kg vo vzdialenosti 610 mm od konca ramien 

Rozmery:   

Max. dĺžka x šírka x výška  (cm) 430 x 170 x 275 

Max. rázvor (mm) 2000 

Min. svetlosť podvozka 30 cm 

Max. hmotnosť pohotovostná 2550 kg 

Pneumatiky:   

predné Min. 8.3/ R20 radiálne 

zadné Min. 14,9/ R24 radiálne     

 

Ostatné požiadavky výbavy:  

Klimatizovaná kabína- mechanická klimatizácia, synchronizovaná prevodovka, predné závažie min. 6 x 24 kg s tiahlom, závažie do 

zadných kolies min. 4 x 45 kg, ochranný rám + strecha, resp. kabína vykurovaná, odpružené sedadlo, kompletné osvetlenie pre jazdu po 

cestných komunikáciách, spätné zrkadla, kompresor vzduchu, pracovné svetlá 2 predné + 2 zadné, 1x zadné tiahlo, 1x spodné tiahlo, maják 

s držiakom pre pracovné stroje, predné natáčacie dynamické blatníky, technické osvedčenie vozidla 

 

VLEČKA 

 Vlečka brzdená vzduchovou jednookruhovou brzdou, s nosnosťou min 2690 kg. Vlečka musí byť hydraulicky vyklápaná  na 3 strany. 

Bočnice korby musia byť  vysoké min. 50 cm s možnosťou nadstavby až do 80 cm. Všetky bočnice musia byť otváracie. Otváranie zadnej 

bočnice musí byť aj zospodu,pre uľahčené vysýpanie. Spájacie zariadenie vlečky požadujeme na oko.  

Maximálna transportná rýchlosť min. 30 km/hod. 

Rozmery: 

Max. šírka 2000 mm 

Max. dĺžka 4300 mm 

Max. výška 1500 mm 

Minimálne rozmery ložnej plochy: Š:1700x d:2920 

Užitočné zaťaženie : min. 2690 kg 

Celková hmotnosť : max. 3500 kg 

 


