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Zaprojektowany i zbudowany aby radzić sobie w najcięższych warunkach pracy, pracownik na którym zawsze można polegać.
Moc ciągnika jest dobrana pod kątem wszystkich prac spotykanych w małych i średnich gospodarstwach.

Model

Silnik

FT4-6288

Skrzynia biegów

45 kW (68 KM)

45 kW (68 KM)

Maksymalny moment obrotowy

280 @ 1400

280 @ 1400

Marka silnika

Perkins

Perkins

Typ silnika

3 cylindrowy

3 cylindrowy

Pojemność silnika

3,3 dm3

3,3 dm3

Emisja spalin

TIER III A

TIER III A

Urządzenie ułatwiające rozruch

Świeca żarowa

Świeca żarowa

Filtr powietrza

Suchy z sygnalizatorem zapylenia

Suchy z sygnalizatorem zapylenia

Wspomaganie hydrostatyczne

Wspomaganie hydrostatyczne

Marka

CARRARO

CARRARO

Załączany

Mechanicznie

Mechanicznie

Typ

Mechaniczna, synchronizowana

Mechaniczna, synchronizowana

Przekładnie

8x8 (opcja 12x12)

8x8 (opcja 12x12)

Rewers

Mechaniczny

Mechaniczny

Wzmacniacz momentu

-

-

Marka

CARRARO

CARRARO

Sprzęgło

Dwustopniowe, suche, cierne

Dwustopniowe, suche, cierne

Hydrauliczny, tarczowy, mokry

Hydrauliczny, tarczowy, mokry

TUZ sterowany mechanicznie.
Uniwersalny z regulacją siłową, pozycyjną i mieszaną, sterowanie
prędkością podnoszenia, blokada podnośnika

TUZ sterowany mechanicznie.
Uniwersalny z regulacją siłową, pozycyjną i mieszaną, sterowanie
prędkością podnoszenia, blokada podnośnika

Układ hamulcowy
Typ
Układ hydrauliczny

silniki spełniajace
normy spalin:

Wał odbioru mocy
(WOM)
Masy ciągnika
Ogumienie

Opcje dodatkowe

FT4-6288R

Moc znamionowa

Układ kierowniczy
Przedni most napędowy

dostępne

FT 4

FT 4

FT4

FARMER

6288
6288R

Max. wydatek pompy

47 dm3 /min

47 dm3 /min

Ciśnienie max. w układzie

180 Bar

180 Bar

Hydraulika zewnętrzna

Dwie pary szybkozłączy ISO

Dwie pary szybkozłączy ISO

Max. udźwig podnośnika

1800 kg

1800 kg

Zakres prędkości pracy

540/540E obr/min

540/540E obr/min

Rodzaj

Zależny i niezależny

Zależny i niezależny

Masa własna ciągnika z obciążnikami

3120 kg

3050 kg

Rozkład masy (przód/tył)

1515 / 1605 kg

1488 / 1562 kg

Przód

11,2x24

7,5x16

Tył

16,9x30

16,9x30

Klimatyzacja

Tak

-

Zaczep rolniczy/pick-up hitch

Tak/Tak

Tak/Tak

TUZ przedni

Tak

Tak

Obciążniki tylne

2x32 kg + max 6x24 kg

2x32 kg + max 6x24 kg

Obciążniki przednie

6x45 kg

6x45 kg

Siedzisko pneumatyczne

Tak

Tak

Zbiornik paliwa

100 dm3

100 dm3

FT 4

FT 4

Prędkości

FARMER

FT4

6288
6288R

Prędkości jazdy na
poszczególnych biegach
w km/h
12 F / 12 R

37,352

25,799

17,837

12,224

13,913

9,610

6,644

4,553

5,534

3,822

2,643

1,811

Ciągniki posiadają nowoczesną transmisję (skrzynię biegów) z rewersem
mechanicznym o 8 przełożeniach do przodu i 8 przełożeniach do tyłu.
Opcjonalnie można zamówić przekładnię 12x12 z biegami pełzającymi.
Wyposażeniem standardowym jest WOM o dwóch trybach pracy – zależnym i niezależnym oraz dwóch prędkościach obrotowych 540 i 540E.

Maksymalna masa
przyczepy wyposażonej
w hamulce pneumatyczne:

11000 kg

385 mm

(6288)
2538-2605 mm

(6288R)
2650 mm

5,20 m

Wymiary

Promień skrętu
3850 mm

1925 - 2326 mm

Wszelkie informacje podane w tej specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej zwane: Ustawą), zawarte tu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo odpowiednie homologacji. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu
nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.
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