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Επιτέλους ένα αμπελουργικό 
τρακτέρ κατάλληλο και για το 
ανοιχτό χωράφι

Η σχεδίαση είναι η καρδιά των εταιρειών οι 
οποίες ξεκινώντας από το παρελθόν τους θέ-
λουν να ριζώσουν στο παρόν για να προωθήσουν 
την κατάρτισή τους στο μέλλον. Από αυτήν την 
ιδέα ξεκινάει η δέσμευση της Carraro στην ανά-
πτυξη των Τρακτέρ για εξειδικευμένες εργασί-
ες. Με το Frutteto Largo (FL) το σήμα της Carraro 
επεκτείνει τη γκάμα του, φτάνοντας στα έξι δια-
θέσιμα μοντέλα: Vigneto (V), Vigneto Largo (VL), 
Frutetto (F), Frutteto Largo (FL), Frutteto Basso 
(FB) και Vigneto Largo Basso (VLB).

Διαθέσιμο τόσο στην έκδοση με πλαίσιο προστα-
σίας από ανατροπή όσο και με θερμαινόμενη/κλι-
ματιζόμενη καμπίνα, το Frutteto Largo (FL) είναι 
ένα προϊόν με ένα 4-κύλινδρο κινητήρα FPT NE, 
turbo intercooler, 74kW/100 ΗΡ. Οι επιλογές για 
το σασμάν Carraro, είναι δύο: 24+24 με αναστρο-
φέα και συγχρονιστή Hi-lo ή 24+12 με αναστρο-
φέα και ηλεκτροϋδραυλικό Hi-lo.

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Frutteto 
Largo (FL) είναι:

	 ›	 Μπροστινός άξονας βαρέως τύπου 1460	mm		
	 	 με γωνία στροφής	55°
	 ›	 Μέγιστο εξωτερικό πλάτος από τροχό σε  
  τροχό	2426	mm
	 ›	 Συμπαγής καμπίνα	1200	mm,	κατάλληλη	για  
  χρήση στις σειρές
	 ›	 Ενισχυμένος σύνδεσμος	3	σημείων
	 ›	 Χαμηλό κέντρο βάρους, για να  
  προσαρμόζεται καλύτερα στη χρήση σε  
  κεκλιμένα εδάφη
	 ›	 Ικανότητα ανύψωσης πίσω	2600	kg,	με  
  δυνατότητα επιλογής 3000	kg

Ευέλικτο,	στιβαρό και με υψηλές επιδόσεις είναι 
τα επίθετα που περιγράφουν καλύτερα αυτό το 
νέο μοντέλο,	που είναι σχεδιασμένο για χρήση 
που διευρύνεται από το ανοιχτό χωράφι έως τον 
οπωρώνα.	Το χαμηλό κέντρου βάρους και το χα-
μηλωμένο προφίλ το καθιστούν κατάλληλο για 
χρήση σε λόφους και στο βουνό, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τα συμβα-
τικά τρακτέρ εξειδικευμένων εργασιών.



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FPT, NEF  EURO IIIa

Μέγιστη ισχύς ISO kW/ΗΡ 74 kW / 100,6 ΗΡ

Κυβισμός και αριθμός κυλίνδρων 4500 cc / 4 turbo intercooler

ΣΑΣΜΑΝ

24 + 24
24 ταχύτητες εμπρός
24 ταχύτητες πίσω

Αναστροφέας: Μηχανικό · Hi-Lo: Συγχρονισμένο
Λεβιέδες ταχυτήτων: Πλευρικοί · Κιβώτιο ταχυτήτων: 4 σχέσεις με συγχρονιστή
Κλίμακες: 3 κλίμακες ταχυτήτων Μεσαίο/Αργό/Γρήγορο sincro
Ταχύτητα τρακτέρ: 40 Km/h Ελάχιστη ταχύτητα τρακτέρ: 0,5 Km/h

24 + 12 ΕΜΠΡΟΣ-ΡΕΒΕΡΣΑ
24 ταχύτητες εμπρός
12 ταχύτητες πίσω

Αναστροφέας: Ηλεκτροϋδραυλικός · Hi-Lo: Ηλεκτροϋδραυλικό
Λεβιέδες ταχυτήτων: Πλευρικοί · Κιβώτιο ταχυτήτων: 4 σχέσεις με συγχρονιστή
Κλίμακες: 3 κλίμακες ταχυτήτων Μεσαίο/Αργό/Γρήγορο sincro
Ταχύτητα τρακτέρ: 40 Km/h Ελάχιστη ταχύτητα τρακτέρ: 0,5 Km/h

ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ Με υποβοήθηση για το 24+24 / Ηλεκτροϋδραυλικός για το 24+12

Ταχύτητα (ξηρός δίσκος συμπλέκτη) 540/540e – 540/1000 σ.α.λ.

Δυναμοδότης sincro Προαιρετικό για το 24+24 / Βασικό για το 24+12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 2600 kg (βασική έκδοση) / 3000 kg (προαιρετικά)

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 2 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 έξοδοι 
πίσω) με 2 αντλίες

Ικανότητα αντλιών 56,5+24,9 με 2 αντλίες (βασική έκδοση) / 56,5+24,9+26,2 με 3 αντλίες 
(προαιρετικά)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΏΝ ΣΗΜΕΙΏΝ

CAT 2 με πλευρικές κόντρες

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αναδιπλούμενο Roll bar εμπρός / Θερμαινόμενη και κλιματιζόμενη καμπίνα

ΤΡΟΧΟΙ

Εμπρός 320/70R20

Πίσω 480/65R28

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (χωρίς έρματα) 4078 mm

Ύψος 2385 mm (καμπίνα) / 2533 mm (roll bar)

Μεταξόνιο 2211 mm

Μέγιστο/ελάχιστο εξωτερικό πλάτος 1621 mm/2426 mm (Μέγιστο όριο για κυκλοφορία στο δρόμο: 2220 mm)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΏΝ

Τροχοί εμπρός – πίσω 320.70R20 – 480.65R28

300.70R20 – 420.70R28

320.70R20 – 420.70R28

280.70R20 – 420.70R24

280/70R20 – 380.70R28

2,2	/	2,3 2,3	/	2,4

VL	80/90/100	ίπποι

F	80/90/100	ίπποι

V 80	ίπποι

FL	100	ίπποι

1	/	1,1

Μέγιστο πλάτος τρακτέρ (μέτρα)

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 2	/	2,1 2,1	/	2,2



EL

www.carrarotractors.com

Carraro Spa

Via Olmo, 37 
35011 Campodarsego
Ιταλία
Tηλ. +39 049 9219111
Φαξ +39 049 9289111

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

Carraro Tractors
Sales & Engineering 
Via Trentino, 4/6
35043 Monselice 
Ιταλία
Tηλ. +39 0429 1709111
Φαξ +39 049 9289271

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.


