
Τρακτέρ για εξειδικευμένες  
δραστηριότητες
Vigneto Largo Basso



Agricube
Vigneto Largo Basso

Ο καλύτερος συνεργάτης για 
όποιον αναζητά ένα ισχυρό και 
συμπαγές τρακτέρ

Η Carraro εξειδικεύεται όλο και περισσότερο 
στις εκδόσεις με χαμηλό προφίλ, προσθέτοντας 
στο ήδη γνωστό Frutteto Basso (FB), τη νέα 
έκδοση Vigneto Largo Basso (VLB). Διατηρώντας 
τις συμπαγείς διαστάσεις του τρακτέρ Frutteto 
Basso (FB), η έκδοση Vigneto Largo Basso (VLB) 
χαρακτηρίζεται από μπροστινό άξονα 1155 mm, 
επιτυγχάνοντας έτσι ελάχιστο εξωτερικό πλά-
τος 1350 mm (τόσο με τους τροχούς 20" όσο και 
με τους τροχούς 24"). 

Το Agricube Vigneto Largo Basso (VLB), χάρη στα 
χαρακτηριστικά του, είναι ο καταλληλότερος 
συνεργάτης για όποιον αναζητά ένα τρακτέρ 
που συνδυάζει την ισχύ και την αξιοπιστία με το 
συμπαγές ύψος και πλάτος.

Με αυτό το νέο μοντέλο, η Carraro επιβεβαιώ-
νει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον τομέα 
εξειδικευμένων αμπελουργικών και δενδροκομι-
κών τρακτέρ, με ιδιαίτερη προσοχή στις εξειδι-
κευμένες ανάγκες της μεσογειακής γεωργίας.

Στο κλασικό σασμάν 24+24, με μηχανικό ανα-
στροφέα και μηχανικό Hi-lo, έρχεται να προ-
στεθεί η έκδοση 24+12 με ηλεκτροϋδραυλικό 
αναστροφέα και ηλεκτροϋδραυλικό Hi-lo. Το 
σασμάν 24+12 συνοδεύεται πάντα από δυναμοδό-
τη sincro με ηλεκτροϋδραυλική ενεργοποίηση.

Σχεδιασμένο από το Τμήμα Τρακτέρ του Ομίλου, 
το Vigneto Largo Basso (VLB) δημιουργήθηκε 
από τη στενή συνεργασία του τμήματος μηχανι-
κής και του τμήματος marketing της Carraro με 
το δίκτυό της έτοιμο να ενημερώσει τον κατα-
σκευαστή για τις ανάγκες των πελατών. Μια 
γρήγορη και άμεση ροή πληροφοριών, από τον 
πελάτη στον κατασκευαστή, που προορίζονται 
να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία για 
τα μελλοντικά προϊόντα.



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FPT, F5C EURO IIIa FPT, F5C EURO IIIa

Μέγιστη ισχύς ISO kW/ΗΡ 55 kW / 74,8 ΗΡ 65 kW / 88,4 ΗΡ

Κυβισμός και αριθμός κυλίνδρων 3200 cc / 4 turbo 3200 cc / 4 turbo intercooler

ΣΑΣΜΑΝ

24 + 24
24 ταχύτητες εμπρός
24 ταχύτητες πίσω

Αναστροφέας: Μηχανικός · 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 2400 kg

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

Ικανότητα αντλιών με 2 αντλίες  
(βασική διαμόρφωση)

64,7 + 28,9 λίτρα/λεπτό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΏΝ ΣΗΜΕΙΏΝ

CAT 2/1/1N 

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αναδιπλούμενο Roll bar εμπρός 

ΤΡΟΧΟΙ

Εμπρός 280/70R16

Πίσω 360/70R24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (χωρίς έρματα) 3840 mm

Ύψος 1000 mm στο κάθισμα / 1250 mm στο καπό /  
2457 mm με roll bar ανεβασμένο

Μεταξόνιο 2085 mm

Μέγιστο/ελάχιστο εξωτερικό πλάτος 1350 mm/1577 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΏΝ

Τροχοί εμπρός – πίσω 280/70R16 – 360/70R24

280/70R16 – 380/70R24

260/70R16 – 380/70R20

280/70R18 – 440/65R24

VLB 80/90 ίπποι

FB 80/90 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



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.

www.carrarotractors.com

EL


