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Η γκάμα Agricube  
ανανεώνεται

Μεγαλύτερη 
προσφορά για μια όλο 
και πιο εξειδικευμένη 
γεωργία

με την εισαγωγή του καινούργιου 
κινητήρα Stage IIIB που απαιτείται  
από τον κανονισμό για την τήρηση των 
ορίων εκπομπών, η Carraro ανανεώνει 
τη γκάμα Agricube εισάγοντας όχι 
μόνο νέους κινητήρες FPT με το 
σύστημα μετεπεξεργασίας των 
καυσαερίων που είναι τοποθετημένο 
έξω από το καπό (DOC+DPF), αλλά και 
με διεύρυνση της προσφοράς του 
προϊόντος με επιπλέον μοντέλα που 
καθιστούν αυτά τα τρακτέρ ικανά να 
ανταποκριθούν  
στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου 
πελάτη.



Συμπαγής κινητήρας  
και πιο ισχυρός
› Με το νέο κινητήρα FPT με 3.400 CC, 

ηλεκτρονική διαχείριση του ψεκασμού, ο πιο 
συμπαγής στην κατηγορία του, ανεβαίνουν 
τα επίπεδα μέγιστης ισχύος, προσφέροντας 
πέντε καμπύλες από 75 έως 105 ΗΡ.

› Το σωστό επίπεδο εκπομπών stage 
IIIB εξασφαλίζεται από ένα σύστημα 
επεξεργασίας καυσαερίων που περιλαμβάνει 
την ταυτόχρονη παρουσία ενός φίλτρου 
καταλύτη (DOC) και ενός φίλτρου 
σωματιδίων (DPF). Ειδικότερα, η παρουσία 
του τελευταίου επιτρέπει βέλτιστη 
αντίδραση σε σχέση με τους κινητήρες που 
χρησιμοποιούν μόνο το φίλτρο DOC.

Υδραυλική εγκατάσταση,  
ο άσσος στο μανίκι
› Carraro Tractors ενισχύει την προσφορά 

υδραυλικών εγκαταστάσεων με την 
εισαγωγή τεσσάρων ηλεκτροϋδραυλικών 
διανομέων και του Deport. Όλοι οι διανομείς, 
στην έκδοση με μηχανικό χειριστήριο, 
διαθέτουν Detent που μπορεί να αποκλειστεί 
και να γίνει εναλλαγή μεταξύ απλού/διπλού 
αποτελέσματος.

› Αυτές οι εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται 
από δύο υδραυλικές αντλίες με παροχή 
έως 97 λίτρα/λεπτό, ή κατόπιν επιλογής, με 
τρεις υδραυλικές αντλίες που ανεβάζουν 
την παροχή σε 127 λίτρα/λεπτό.

Νέα γκάμα,  
μεγαλύτερη επιλογή!

Vigneto  
Largo

Vigneto  
Largo Basso

Vigneto



Μια όλο και πιο 
ευέλικτη γκάμα
› Η μεγάλη διαθεσιμότητα αξόνων και 

συστημάτων μετάδοσης του μητρικού οίκου 
Carraro μαζί με την προσεγμένη μελέτη 
τυποποίησης, επιτρέπουν την κάλυψη των 
απαιτήσεων των πελατών τόσο ως προς το 
πλάτος εργασίας ανάμεσα στις σειρές όσο 
και ως προς το ύψος του οχήματος για τις 
εργασίες κάτω από πέργκολα ή φύλλωμα.

› Για να τονιστεί η ευελιξία, διατίθενται 
νέες επιλογές που ξεκινούν από τους 
ηλεκτροϋδραυλικούς διανομείς έως την 
αυτόματη σύμπλεξη του συμπλέκτη των 
τεσσάρων τροχών κίνησης. Ο τελευταίος, 
σε συνδυασμό με τον γωνιακό αισθητήρα 
στροφής, επιτρέπει όλο και πιο κλειστές 
στροφές στο τέλος της σειράς.

Στυλ και χρώματα 

› Διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος του καπό 
για να μην διακυβευθεί η λειτουργικότητα 
του μηχανήματος, επανασχεδιάστηκαν οι 
γραμμές του στυλ με ιδιαίτερη προσοχή στα 
σημεία πρόσβασης στο χώρο του κινητήρα, 
τα οποία αυξήθηκαν χάρη στην εισαγωγή 
πλαϊνών καπακιών που αφαιρούνται εύκολα.

› Το στυλ ολοκληρώνεται με μια εξέλιξη της 
απόχρωσης του γκρι Carraro που τονίζει 
τις νέες γραμμές και καθιστά το τρακτέρ 
μοναδικό.

Frutteto

Frutteto
Largo

Frutteto
Basso



V

VL

F

FL

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

 Διατίθεται   Δεν διατίθεται

Τα μοντέλα μας
Εκδόσεις με καμπίνα

Ελάχιστο και μέγιστο πλάτος  
τρακτέρ με καμπίνα

[kw/ΗΡ]

ΜΟΝΤΕΛΟ
Mech. Reverse  

Mech HI-LO 
40Km/h 4WD

Mech. Reverse 
EH HI-LO 

40Km/h 4WD

Power Reverse 
EH HI-LO 

40Km/h 4WD

Vigneto 75 V 85 V 95 V 105 V

Vigneto Largo 75 VL 85 VL 95 VL 105 VL 115 VL

Vigneto Largo 
Basso 75 VLB 85 VLB 95 VLB 105 VLB 115 

VLB

Frutteto 75 F 85 F 95 F 105 F 115 F

Frutteto Basso 75 FB 85 FB 95 FB 105 FB 115 FB

Frutteto Largo 95 FL 105 FL 115 FL



VLB

FB

VLB-CAB

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

Τα μοντέλα μας
Χαμηλές εκδόσεις χωρίς καμπίνα 
(Operator Open Station)

Ελάχιστο και μέγιστο πλάτος  
τρακτέρ χωρίς καμπίνα

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
[mm]

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ
[mm]

ΜΟΝΤΕΛΟ 925 990 1155 1325 1460 1640 892 972 1242 1540 1100

Vigneto

Vigneto Largo

Vigneto Largo 
Basso CAB

Frutteto

Frutteto Basso

Frutteto Largo



Αυτό το μοντέλο, που δημιουργήθηκε ως 
μηχάνημα για τον αμπελώνα και παίρνει 
ακριβώς το όνομά του από αυτόν, καλύπτει όλο 
και πιο απαιτητικούς ρόλους που κάλυπταν 
συνήθως τρακτέρ πλήρους χωραφιού.
Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, την 
ελαφρότητα και τη σταθερότητα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως μηχάνημα για εργασίες 
μετακίνησης και μεταφοράς στο αγρόκτημα.
Η εταιρία Carraro Tractors, έπειτα από 
την ανάπτυξη εξειδικευμένου γεωργικού 
εξοπλισμού μεγαλύτερης απόδοσης (από τη 
ρυμούλκηση μηχανής συγκομιδής σταφυλιών, 
έως την ενεργοποίηση του δονητή 
ελαιόδενδρων) αποφάσισε να προσθέσει 
στο μοντέλο F το μοντέλο FL που ξεχωρίζει 

για τους άξονες με μεγαλύτερο μετατρόχιο, 
μεγαλύτερη ικανότητα φορτίου που παρέχουν 
σταθερότητα και έλεγχο, ειδικά κατά την 
εργασία σε συνθήκες εργασίας σε λόφους.
Αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα τόσο στην έκδοση 
με καμπίνα, πλάτους 1,2 m, όσο και στην 
έκδοση με πλατφόρμα, που είναι εφοδιασμένα 
με μπροστινό άξονα Heavy duty στον οποίο 
μπορούν να τοποθετηθούν ελαστικά με 
σημαντικό πλάτος τόσο 24" όσο και 28". 
Τα στοιχεία κλειδιά αυτών των δύο μοντέλων 
είναι η σταθερότητα (λόγω του χαμηλού 
κέντρου βάρους), η μειωμένη ακτίνα 
στροφής, οι συμπαγείς διαστάσεις και το 
μειωμένο βάρος.

Frutteto ή Frutteto Largo,
ποιο τρακτέρ θα επιλέξετε;
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› Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με μπροστινούς 
άξονες Carraro μοντέλο 20.16. Στο μοντέλο F 
τοποθετείται ένας άξονας πλάτους 1,32 m από 
φλάντζα σε φλάντζα και γωνία στροφής 52°. 

› Για το μοντέλο FL διατίθενται άξονες με πλάτος 
από φλάντζα σε φλάντζα 1,46 m και 1,64 m 
αντίστοιχα, με γωνία στροφής 55°.  
Όλοι οι άξονες διαθέτουν αυτόματο σύστημα 
ελέγχου ολίσθησης (limit slip).
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Διαμόρφωση μπροστινών 
και πίσω αξόνων



 Νέα κονσόλα 
εργασίας

› Επανασχεδιασμένη κονσόλα που περιλαμβάνει όλα 
τα χειριστήρια λειτουργίας του οχήματος.

› Οι θέσεις τwων διακοπτών και οι μοχλοί χειρισμού 
έχουν μελετηθεί για να διευκολύνουν το χειριστή.

 Ηλεκτρονική διαχείριση  
στροφών κινητήρα

› Με την εμφάνιση των κινητήρων Common Rail 
εισάγεται το ηλεκτρονικό γκάζι που τοποθετείται 
στη δεξιά κονσόλα ώστε να επιτρέπει την εύκολη 
χρήση του. Αυτό συνοδεύεται από τη δυνατότητα 
ρυθμίσεις δύο επιπέδων λειτουργίας του κινητήρα 
που επιτρέπουν τον χειριστή να απλοποιεί την 
εργασία του ανάμεσα στις σειρές και στις στροφές 
στο τέλος του χωραφιού με μια απλή πίεση ενός 
κουμπιού.

Εξοπλισμοί  
και επιλογές



 Πλαφονιέρα  
για νυχτερινές επεξεργασίες

› Όλες οι κονσόλες διαθέτουν μια πλαφονιέρα 
τοποθετημένη στην κολόνα της καμπίνας που 
διευκολύνει τον εντοπισμό των χειριστηρίων κατά 
τη διάρκεια της νύχτας.

 Νέα κονσόλα  
στην πλευρά ανόδου του χειριστή

› Η κονσόλα επανασχεδιάστηκε προκειμένου 
να μειωθεί ο χώρος που καταλαμβάνει στο 
εσωτερικό της καμπίνας, καθιστώντας την πιο 
ευρύχωρη . Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια θήκη για 
μπουκάλια και μια πλαϊνή θήκη για την τοποθέτηση 
μικροαντικειμένων.

 Λειτουργία Leveling 
(Επιπεδοποίηση) 
και τρίτο υδραυλικό σημείο

› Η λειτουργία επιπεδοποίησης επιτρέπει τη 
ρύθμιση ενός βραχίονα των παράλληλων μέσω 
ενός υδραυλικού εμβόλου. Σε αυτή τη λειτουργία 
συνδυάζεται και η διαχείριση του τρίτου 
υδραυλικού σημείου απευθείας από την καμπίνα.

 Νέος εξοπλισμός  
και ηλεκτρονική διαχείριση

› Η γκάμα των F και FL ολοκληρώνεται από τις 
επιλογές με ηλεκτροϋδραυλικό έλεγχο των 
διανομέων και των ανυψωτών εμπρός και πίσω.

› Ο χειρισμός των τεσσάρων ηλεκτροϋδραυλικών 
διανομέων γίνεται με έναν αναλογικό λεβιέ 
(joystick) δύο αξόνων και από δύο  
άκρα δακτύλων.



 μεγαλύτερες επιδόσεις και 
διαμορφώσεις της υδραυλικής 
εγκατάστασης

› Η υδραυλική εγκατάσταση εμπλουτίστηκε με 
πολλές επιλογές σε σχέση με την προηγούμενη 
έκδοση. Μεταξύ αυτών:

– Τρεις υδραυλικές αντλίες που επιτρέπουν να 
επιτευχθεί η μέγιστη ικανότητα παροχής 127 λίτρα/
λεπτό (προαιρετικό)

– Οι διανομείς διαθέτουν detent με δυνατότητα 
αποκλεισμού για καλύτερη κατανομή των 
υδραυλικών ροών

– Έλεγχος επιπεδοποίησης
– Ελεύθερη εκροή, που στην κορυφαία έκδοση της 

γκάμας (με ενδιάμεσο διαχωριστικό ροής) διαθέτει 
αποστράγγιση που είναι χρήσιμη σε όλα τα εργαλεία 
που κινούνται με υδραυλικό κινητήρα

– Τέσσερις ηλεκτροϋδραυλικοί διανομείς που 
αντισταθμίζονται και μπορούν να διαμορφωθούν.

Εξωτερικές 
επιλογές

Ηλεκτροϋδραυλικοί  
διανομείς

Διανομείς μηχανικού  
ελέγχου



 Προαιρετικές υδραυλικές 
παροχές 
στο κεντρικό τμήμα

› προκειμένου να επιτραπεί η καλύτερη διαχείριση 
των εργαλείων στο κεντρικό και μπροστινό τμήμα, 
διατίθενται 4 ή 6 παροχές ταχείας σύνδεσης με 
σωληνάκι επιστροφής.

 Προβολείς εργασίας Led
› Για την ενίσχυση των 4 προβολέων εργασίας που 

υπάρχουν στην οροφή της καμπίνας (2 μπροστά 
και 2 πίσω), διατίθενται προαιρετικά άλλοι 2 
συμπληρωματικοί προβολείς led που επιτρέπουν 
μεγαλύτερη ορατότητα τις νυχτερινές ώρες.

 Βελτιωμένη προσβασιμότητα
› Το καπό επανασχεδιάστηκε προκειμένου να 

εξασφαλίζει καλύτερη προσβασιμότητα στο χώρο 
κινητήρα.

 Μπροστινός ανυψωτής  
και δυναμοδότης

› Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπροστινό ανυψωτής 
με ικανότητα ανύψωσης έως 2500 kg  
και δυναμοδότη 1000 στροφών/λεπτό.

 Πλαϊνά 
καπάκια

› Πλαϊνά καπάκια εύκολης αφαίρεσης για ταχύτερη 
τακτική συντήρηση.

 Ανεφοδιασμός πετρελαίου  
με κλειστό το καπό

› Πρόσβαση μελετημένη για να διευκολύνει τον 
ανεφοδιασμό πετρελαίου με μπροστινά εργαλεία.



Η Carraro Tractors δεσμεύεται σταθερά  
να ικανοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις των 
πελατών της, προσφέροντας λύσεις προϊ-
όντος που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά 
απόδοσης, ποιότητας και αξιοπιστίας με τις 
πολλαπλές χρήσεις στον τομέα των εξειδι-
κευμένων τρακτέρ.
Η παρακολούθηση του πελάτη συνεχίζεται 
και μετά την αγορά του τρακτέρ Carraro 
και για όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων. 
Μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων, η Carraro Tractors εγγυάται 

αξιόπιστη και στοχευμένη τεχνική 
υποστήριξη, βοηθώντας το χρήστη των 
προϊόντων να αποκομίσει κέρδη και 
λειτουργική αποτελεσματικότητα. 
Επίσης, η Carraro Tractors δημιούργησε το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης Carraro Academy 
και μια σειρά υπηρεσιών που συνδέονται 
με την περίοδο μετά την πώληση, με σκοπό 
να μεταδώσει στους αντιπροσώπους 
της υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, σε 
βάθος γνώση του προϊόντος και άψογη 
εξυπηρέτηση.

Γνήσια ανταλλακτικά

 Η εγγύηση του γνήσιου
› Τα γνήσια ανταλλακτικά της Carraro έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να 
εξασφαλίζουν τη διάρκεια στο χρόνο των 
χαρακτηριστικών αξιοπιστίας και απόδοσης του 
οχήματος. 

› Είναι το αποτέλεσμα της τεχνογνωσία της Carraro, 
της εμπειρίας και των συνεχών προσπαθειών 
Έρευνας και Ανάπτυξης, προκειμένου να παρέχει 
την καλύτερη λύση ως προς τις επιδόσεις και τη 
διάρκεια.

› Τα λιπαντικά και τα γράσα CarraroOil μαζί με τα 
φίλτρα Carraro, προστατεύουν από τη φθορά 
και βελτιώνουν τις επιδόσεις του τρακτέρ, 
παρατείνοντας τη διάρκεια της επένδυσης σας.

Μετά την  
πώληση



 Εκπαίδευση στην αίθουσα
› Τα τεχνικά σεμινάρια της Carraro Academy 

απευθύνονται σε όλους τους dealer, τα συνεργεία 
και τους επαγγελματίες του τομέα που 
χρειάζεται να κάνουν τις επισκευές σύμφωνα 
με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Carraro 
μειώνοντας στο ελάχιστο τους χρόνους των 
επεμβάσεων.

› Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες Carraro Tractors; 
Κάνε εγγραφή στα σεμινάρια από την ιστοσελίδα 
carrarotractors.com

 Τεχνικά βίντεο online
› Στην ενότητα Academy της ιστοσελίδας  

carrarotractors.com μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
σε μια βάση δεδομένων με τεχνικά εγχειρίδια σε 
βίντεο.

› Χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα e-learning, η 
τεχνική “γνώση” είναι προσβάσιμη από παντού, με 
ένα μόνο κλικ.

Εκπαίδευση στην αίθουσα 
και μέσω διαδικτύου

Τεχνική υποστήριξη  
και διάγνωση

 Carraro  
Diagnostic System

› Το Carraro Dianostic System είναι ένα νέο όργανο 
διάγνωσης που αναπτύχθηκε για όλα τα προϊόντα 
Carraro που διαθέτουν ηλεκτρονική μονάδα ECU.

› Διάγνωση, επαναπρογραμματισμός, διαγραφή 
σφαλμάτων, διαδικασίες δοκιμών, τώρα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στα τρακτέρ Carraro.

 Τεχνική 
τεκμηρίωση

› Η ενότητα Μετά την πώληση της ιστοσελίδας 
carrarotractors.com περιέχει την πλήρη τεχνική 
τεκμηρίωση για τη συντήρηση, τη διάγνωση και την 
επισκευή των προϊόντων Carraro Tractors.

› Το επίσημο δίκτυο Carraro Tractors και τα 
ανεξάρτητα συνεργεία που το ζητούν, μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις σημαντικές 
πληροφορίες. Το εγχειρίδιο χειριστή διατίθεται 
επίσης και σε όλους τους πελάτες Carraro.



ΜΟΝΤΕΛΟ 75 85 95 105 115
Μέγιστη ισχύς ISO kW 55,0 62,3 67,9 75,9 77,0

Μέγιστη ισχύς ISO ΗΡ 74,8 84,7 92,3 98 104,7

Στροφές στη μέγιστη ισχύ σ.α.λ. 2.300 2.000 2.000 2.000 2.000 - 2.300

Μέγιστη ροπή Nm 309 334 366 406 403

Στροφές στη μέγιστη ροπή σ.α.λ. 1.500 1.400 1.500 1.600 1.600

F FL
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κινητήρας, κατασκευαστής FPT – F34 (STAGE 3B) – 3.400 cm 3 FPT – F34 (STAGE 3B) – 3.400 cm 3

Αριθμός κυλίνδρων/Διαμόρφωση 4 · turbo intercooler · 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο · Common rail 1600 bar · Βαλβίδα 
EGR
Σύστημα μείωσης ρύπων DOC+DPF

Σύστημα ψύξης Υδρόψυκτο Υδρόψυκτο

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 74 λίτρα 74 λίτρα

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ με μπροστινό 
Δυναμοδότη

52,3 λίτρα 52,3 λίτρα

Χωρητικότητα βοηθητικού ρεζερβουάρ 
(προαιρετικό)

19 λίτρα 19 λίτρα

Εκφόρτωση Οριζόντια Οριζόντια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μπαταρία 100 Ah 100 Ah

Εναλλακτήρας 80 A  80 A 

Μίζα 4,2 kW 4,2 kW

ΣΑΣΜΑΝ

24 + 24
24 ταχύτητες εμπρός
24 ταχύτητες πίσω

Μοχλοί ταχυτήτων: Πλευρικοί · Κιβώτιο ταχυτήτων: 4 σχέσεις sincro για τις 
ταχύτητες · Περιοχή: 3 περιοχές ταχυτήτων Αργή/Μεσαία/Γρήγορη 
HI-LO: μηχανικό · Αναστροφέας: μηχανικός
Ελάχιστη ταχύτητα τρακτέρ: 0,5 km/h με πίσω τροχούς 420/70R28 
Μέγιστη ταχύτητα τρακτέρ: 40 km/h με πίσω τροχούς 420/70R28

24 + 24 (μόνο για το Μοντέλο F)
24 ταχύτητες εμπρός
24 ταχύτητες πίσω

Μοχλοί ταχυτήτων: Πλευρικοί · Κιβώτιο ταχυτήτων: 4 σχέσεις sincro για τις 
ταχύτητες · Περιοχή: 3 περιοχές ταχυτήτων Αργή/Μεσαία/Γρήγορη
HI-LO: υδραυλικό · αναστροφέας: μηχανικός
Ελάχιστη ταχύτητα τρακτέρ: 0,5 km/h με πίσω τροχούς 420/70R28 
Μέγιστη ταχύτητα τρακτέρ: 40 km/h με πίσω τροχούς 420/70R28

24 + 12
24 ταχύτητες εμπρός
12 ταχύτητες πίσω

Μοχλοί ταχυτήτων: Πλευρικοί · Κιβώτιο ταχυτήτων: 4 σχέσεις sincro για τις 
ταχύτητες · Περιοχή: 3 περιοχές ταχυτήτων Αργή/Μεσαία/Γρήγορη
HI-LO: υδραυλικό · Αναστροφέας: υδραυλικός
Ελάχιστη ταχύτητα τρακτέρ: 0,5 km/h με πίσω τροχούς 14.9R28
Μέγιστη ταχύτητα τρακτέρ: 40 km/h με πίσω τροχούς 14.9R28

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ

Ταχύτητα (ξηρός δίσκος συμπλέκτη) 540 / 540 E – 540 / 1.000 540 / 540 E – 540 / 1.000

Δυναμοδότης sincro Προαιρετικό Προαιρετικό

ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ

Ταχύτητα 540 / 540 E – 540 / 1.000 540 / 540 E – 540 / 1.000

Δυναμοδότης sincro Βασικός Βασικός

Τεχνικά στοιχεία
Frutteto
Frutteto Largo



F FL
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Ανεξάρτητος, ξηρός,
με διπλό κεραμικομεταλλικό δίσκο

12" 12"

ΦΡΕΝΑ

Χειριστήριο Μηχανικό και υδραυλικό, 
10 δίσκοι σε λουτρό λαδιού

Μηχανικό και υδραυλικό, 
10 δίσκοι σε λουτρό λαδιού

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΙΣΩ

Τύπος Μηχανικό, με ηλεκτροϋδραυλική 
σύμπλεξη

Μηχανικό, με ηλεκτροϋδραυλική 
σύμπλεξη

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Μέγιστη γωνία στροφής 52° 55°

Απόσταση φλαντζών 1.325 mm 1.460 mm ή 1.640 mm

Εμπλοκή 4WD Ηλεκτροϋδραυλική Ηλεκτροϋδραυλική

Διαφορικό Περιορισμένη ολίσθηση Περιορισμένη ολίσθηση

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ

Τύπος Πλανητικά γρανάζια με σχέση 6:1 Πλανητικά γρανάζια με σχέση 6:1

Απόσταση φλαντζών 1.242 mm 1.540 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ικανότητα αντλιών (λίτρα/λεπτό) Με 2 αντλίες (στάνταρ): 66,8 + 29,8

Με 3 αντλίες (προαιρετικά): 66,8 + 29,8 + 29,8

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 2-3-4 μηχανικές βαλβίδες εξωτερικών εργασιών / 4 ηλεκτροϋδραυλικές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΗΣ

Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 2.600 kg (στάνταρ) – 3.000 kg 
(προαιρετικά)

2.600 kg (στάνταρ) – 3.000 kg 
(προαιρετικά)

Ανύψωση Μηχανική με θέση, προσπάθεια και έλεγχο μεικτό (στάνταρ) – Ηλεκτρονικό 
(προαιρετικά)

Σύνδεσμος τριών σημείων Κατ. 1/1N/2 Κατ. 2

Παράλληλα μπράτσα Με άκρο μπράτσου, σταθερά, Κατ. 2
Με άκρο, ρυθμιζόμενα, Κατ. 1/1N/2
Με ταχυσύνδεσμο, ρυθμιζόμενα, Κατ. 
2/1/1N

Με άκρο μπράτσου, σταθερά, Κατ. 2
Με ταχυσύνδεσμο, ρυθμιζόμενα, Κατ. 2

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

Με πείρο/Συρόμενος Κατηγορία Cuna C (στάνταρ), Κατηγορία Cuna C + D2 (προαιρετικά)

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ

Προαιρετικό 4 στοιχεία x 25 kg (100 kg)
6 στοιχεία x 25 kg (150 kg)
10 στοιχεία x 25 kg (250 kg)

4 στοιχεία x 25 kg (100 kg)
6 στοιχεία x 25 kg (150 kg)
10 στοιχεία x 25 kg (250 kg)
10 στοιχεία x 30 kg (300 kg)

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Πλατφόρμα Αναρτημένη, ηχομονωμένη, σε 4 σινεμπλόκ

Προστατευτική αψίδα Μπροστινή αναδιπλούμενη Μπροστινή αναδιπλούμενη

Τιμόνι Σταθερό (στάνταρ), Τηλεσκοπικό και ανακλινόμενο (προαιρετικά)

Κάθισμα Αναρτημένο, μηχανικό, από Pvc (στάνταρ), κάθισμα αναρτημένο, πνευματικό από 
Pvc (προαιρετικά)

Καθρέφτες 1 τηλεσκοπικός καθρέφτης στην αριστερή πλευρά (στάνταρ),
1 τηλεσκοπικός καθρέφτης στη δεξιά πλευρά (προαιρετικά)

Εγχειρίδιο χειριστή Στην ελληνική γλώσσα Στην ελληνική γλώσσα

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Καμπίνα Ηχομονωμένη, αναρτημένη, σε 4 σινεμπλόκ, θερμαινόμενη και κλιματιζόμενη 
(προαιρετικά)

Τιμόνι Σταθερό (στάνταρ), Τηλεσκοπικό και ανακλινόμενο (προαιρετικά)

Κάθισμα Αναρτημένο, μηχανικό, από ύφασμα (στάνταρ), κάθισμα αναρτημένο, πνευματικό 
από Pvc (προαιρετικά)

Καθρέφτες Δύο εξωτερικοί καθρέφτες, δεξιά και αριστερή πλευρά – 1 εσωτερικός 
καθρέφτης (προαιρετικά)

Εγχειρίδιο χειριστή Στην ελληνική γλώσσα Στην ελληνική γλώσσα
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Διαστάσεις
Frutteto
Frutteto Largo



F FL
Διαστάσεις με μπροστινούς τροχούς 300/70R20 320/70R20

Διαστάσεις με πίσω τροχούς 420/70R28 480/65R28

A Ολικό μήκος 3.950 mm 3.950 mm

B Μέγιστο και ελάχιστο ολικό πλάτος 1.944 mm/1.544 mm 2.197 mm/1.684 mm

C Ύψος με roll bar ανυψωμένο (CAB) 2.653 mm (2.478 mm) 2.390 mm (2.478 mm)

D Μεταξόνιο 2.124 mm 2.124 mm

E1 Μετατρόχιο εμπρός 1.602 mm/1.129 mm 1.736 mm/1.154 mm

E Μετατρόχιο πίσω 1.514 mm/1.114 mm 1.724 mm/1.211 mm

F Εσωτερικό πλάτος στα φτερά 600 mm 600 mm

G Μέγιστο ύψος στο καπό 1.400 mm 1.400 mm

H Απόσταση από το έδαφος εμπρός και πίσω 316 mm (εμπρός)
270 mm (πίσω)

316 mm (εμπρός)
270 mm (πίσω)

Συνολικό 
βάρος

Χωρίς οδηγό και αντίβαρα εμπρός 2.785 kg
3.050 kg (CAB)

2.875 kg
3.140 kg (CAB)

Συνδυασμός προαιρετικών ελαστικών Εμπρός 280/70R20 
Πίσω 420/70R24
Εμπρός 280/70R20 
Πίσω 380/70R28

Εμπρός 300/70R20 
Πίσω 420/70R28
Εμπρός 280/70R18 
Πίσω 420/70R24



   

carrarotractors.com

EL

Carraro Tractors
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Ιταλία
Tηλ. +39 0425 403611
Φαξ +39 0425 403674

info@carrarotractors.com

Τα δεδομένα σε αυτό το φυλλάδιο 
έχουν καθαρά ενδεικτικό 
χαρακτήρα. Τα περιγραφόμενα 
μοντέλα μπορεί να αλλάξουν, 
χωρίς προειδοποίηση, από τον 
κατασκευαστή. 

Τα σχέδια και οι φωτογραφίες 
μπορεί να αναφέρονται σε 
προαιρετικό εξοπλισμό ή σε 
εξοπλισμό που προορίζεται για 
άλλες χώρες. Για οποιαδήποτε 
πληροφορία, απευθυνθείτε στο 
δίκτυο πώλησης της εταιρείας 
μας.


