
Τρακτέρ για 
εξειδικευμένες 
εργασίες.

Vigneto
Vigneto Largo Basso



Η νέα γκάμα Carraro 
Compact:  
δύο διαφορετικές 
εκδόσεις που 
καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες.
Vigneto και  
Vigneto Largo Basso

Η νέα σειρά Carraro Compact ενώνει τη σειρά 
Carraro Agricube για να καλύψει έναν τομέα 
της αγοράς με επίπεδα ισχύος από 60 έως 75 
ίππους και επισημαίνει τα χαρακτηριστικά της 
γεωμετρικής συμπαγικότητας και της ευκολίας 
στους ελιγμούς. 

Συγκεκριμένα, τα δύο μοντέλα Carraro Agritalia 
έχουν επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές στο 
Vigneto (Compact V), σχεδιασμένο ειδικά για 
να εργάζεται σε αμπελώνες με πλάτος γραμμής 
που ξεκινάει από 1,5 m, ενώ το Vigneto 
Largo Basso (Compact VLB) για πέργκολες / 
καλυμμένη καλλιέργεια ή εργασίες κάτω από 
φύλλωμα. 

Και για τα δύο μοντέλα, η ευκολία στους 
ελιγμούς και η ικανότητα διεύθυνσης είναι τα 
βασικά στοιχεία. 



Συμπαγικότητα  
και ευελιξία στην 
υπηρεσία της 
όλο συνεχώς 
αυξανόμενης 
εξειδικευμένης 
γεωργίας 



1,1 – 1,4 m1,1 – 1,4 m

Compact V Compact VLB

Τα συμπαγή μοντέλα μας.  
Μέγιστη ευελιξία  
για κάθε τύπο καλλιέργειας

› Το μοναδικό στο είδος του στην αγορά, 
με πλάτος που ξεκινάει από το 1 m

› Μεταξόνιο 1,80 m
› Εξαιρετική ικανότητα διεύθυνσης 
› Επιλογές υδραυλικού συστήματος σε 

επαγγελματικό επίπεδο
› Οι τελευταίοι κινητήρες Stage

› Σχεδιασμένοι για καλυμμένη 
καλλιέργεια και πέργκολα

› Το ύψος του καπό 1,27 m - το 
χαμηλότερο στην κατηγορία του

› Εξαιρετική ευκολία στους ελιγμούς
› Ποδιές λάσπης με ρύθμιση ύψους για 

να προσαρμόζονται στις διαστάσεις των 
ελαστικών

› Οι τελευταίοι κινητήρες Stage V
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Compact V

Compact VLB

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

1155 mm925 mm

892 mm 892 mm

Compact V Compact VLB

Συνολικό πλάτος των μοντέλων



 › Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ανυψωτήρας
 › Ανυψωτική ικανότητα στη σφαιρική άρθρωση: 1800 kg 1800 kg

 › Υδραυλικό σύστημα
 › Διπλή αντλία 30 + 50l / 

λεπτό
 › 2 ή 3 πίσω διανομείς

 › Deutz engine
 › Μοντέλο TDC2.2 [Stage V]
 › 3 κυλίνδρους
 › Κυβισμός: 2,2l
 › Ψεκασμός Common Rail
 › Σύστημα μετεπεξεργασίας 

 των καυσαερίων 
 DOC + DPF

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
[kw/hp]

ΣΑΣΜΑΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ 45/61 50/68 55/75 
12+12  

Αναστροφέας 
Syncro

24+24  
Αναστροφέας Syncro 

Synchro HI-LO

24+12 
Αναστροφή Ισχύος 

Ισχύς HI-LO

Vigneto 60 V 70 V 75 V ● ● ●

Vigneto Largo Basso 60 VLB 70 VLB 75 VLB ● ● ●

Μια τεχνολογική καρδιά  
που είναι 100% Carraro 
Από τους ηγέτες  
στο σύστημα μετάδοσης 

Μετάδοση: 12 + 12 μηχανικά συγχρονισμένη
24 + 24 μηχανικά συγχρονισμένη, με συγχρονισμένο μηχανικό 
αναστροφέα
24 + 12 αντιστροφή ισχύος, με αναστροφέα EI και PDF EI





Το ελάχιστο πλάτος του 1 μέτρου το καθιστά 
μοναδικό και ιδανικό για περιοχές με ποικιλίες 
αμπέλου υψηλής ποιότητας σε πολύ στενές 
σειρές.

Η ικανότητά του για ελιγμούς στο τέλος 
της σειράς το φέρνει σε ένα επίπεδο 
ισοδιαμετρικών τρακτέρ, αλλά με πρόσθετο 
πλεονέκτημαμεγαλύτερης έλξης και 
σταθερότητας με ρυμουλκούμενα φορτία.

Η αφθονία του υδραυλικού εξοπλισμού το 
καθιστά κατάλληλο για καλλιέργεια με υψηλό 
βαθμό μηχανοποίησης για βέλτιστα και 
εξαιρετικά επαγγελματικά αποτελέσματα.

Vigneto Compact
Το μοναδικό συμπαγές 
τρακτέρ του είδους του  
στην αγορά.





Τρακτέρ σχεδιασμένο για να εργάζεται σε 
καλλιέργεια καλυμμένη, πέργκολα και ημι-
πέργκολα.

Το χαμηλό κέντρο βάρους του εγγυάται μια 
εξίσου χαμηλή θέση του καθίσματος οδηγού 
και του καπό του κινητήρα. Επιπλέον, οι 
ποδιές προστασίας από τη λάσπη μπορούν 
να ρυθμιστούν για να προσαρμόζονται στον 
ακτίνα του πίσω τροχού.

Χάρη στο μικρό μεταξόνιο και την προσεκτική 
μελέτη του συνολικού απαιτούμενου χώρου 
στροφής, αυτό το τρακτέρ είναι εξαιρετικά 
ευέλικτο και ακριβές όταν γυρίζει στο τέλος 
της σειράς.

Είναι, από όλες τις πλευρές, ένα επαγγελματικό 
τρακτέρ που μπορεί να συγκριθεί με τα 
μοντέλα της υψηλότερης σειράς, χάρη στον 
συνδυασμό του ευρέως εξοπλισμού που 
παρέχεται ως στάνταρ και του συστήματος 
μετάδοσης Carraro.

Vigneto Largo Basso  
Compact
Η σωστή λύση  
για στενούς χώρους.





Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών 
κινητήρα

Μαζί με τον ηλεκτρονικό επιταχυντή στη 
δεξιά κονσόλα, η δυνατότητα ρύθμισης 
δύο επιπέδων στροφών του κινητήρα 
επιτρέπει στον χειριστή να απλοποιεί 
τις εργασίες μεταξύ των σειρών και τη 
στροφή στο τέλος του χωραφιού απλά 
πιέζοντας ένα κουμπί.

Ηλεκτρονική διαχείριση ανύψωσης

Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει 
αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τη μηχανική λύση, καθώς 
οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να 
ρυθμιστούν και οι αυτοματισμοί μπορούν 
να προγραμματιστούν. Αυτό ενισχύει 
την εργασία και την άνεση του χειριστή 
όταν εκτελεί συχνά επαναλαμβανόμενες 
εργασίες.

Κοινές διαμορφώσεις  
και επιλογές



Αψίδα ασφαλείας

Αυτό το απαιτούμενο στοιχείο ασφάλειας 
διαθέτει δύο ελατήρια αερίου, έτσι 
ώστε να μπορεί να χαμηλώνει και να 
ανυψώνεται εύκολα.

Υδραυλικό σύστημα

Τα υδραυλικά συστήματα στο μηχάνημα 
είναι εξαιρετικής ποιότητας, ισοδύναμα με 
τις λύσεις που υιοθετούνται σε μηχανήματα 
υψηλότερης σειράς. Τα υδραυλικά 
κυκλώματα του συστήματος διεύθυνσης 
και των διανομέων χωρίζονται έτσι ώστε 
να μπορούν να τροφοδοτούνται από δύο 
χωριστές αντλίες των 30 και 50 l/min.
Το τρακτέρ μπορεί να διαμορφωθεί με 2 
ή 3 οπίσθιους διανομείς και η λειτουργία 
"detent" είναι πάντα διαθέσιμη προκειμένου 
να διασφαλίζει εύκολη χρήση του 
εξοπλισμού με υδραυλικούς κινητήρες. Η 
ελεύθερη επιστροφή λαδιού στη δεξαμενή 
είναι στάνταρ, για να βελτιστοποιεί την 
υδραυλική χρήση του εξοπλισμού.



Η Carraro Tractors δεσμεύεται συνεχώς 
να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις 
των πελατών της, προσφέροντας λύσεις 
προϊόντων που συνδυάζουν την απόδοση, 
την ποιότητα και την αξιοπιστία με την 
ευελιξία πολλαπλών εφαρμογών στον 
τομέα των ειδικών τρακτέρ.

Η Carraro παραμένει στην πλευρά των 
πελατών της ακόμη και μετά την αγορά 
του τρακτέρ, για ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής του οχήματος. Μέσω ενός δικτύου 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η 
Carraro Tractors εγγυάται αξιόπιστη 
και στοχευμένη τεχνική υποστήριξη, 
βοηθώντας αυτούς που χρησιμοποιούν 
τα προϊόντα της Carraro να επιτύχουν 
μεγαλύτερο κέρδος και να βελτιώσουν την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους. 

Η Carraro Tractors έχει επίσης 
δημιουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της Ακαδημίας Carraro, μαζί με πλήθος 
υπηρεσιών μετά την πώληση, με σκοπό 
να βοηθήσει τους αντιπροσώπους της να 
αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες 
υψηλού επιπέδου και βαθιά γνώση 
προϊόντων και να προσφέρουν άριστες 
υπηρεσίες.

 Η εγγύηση που συνοδεύει τα 
πρωτότυπα εξαρτήματα

› Τα αρχικά ανταλλακτικά της Carraro 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για 
να εξασφαλίζουν ότι η αξιοπιστία και 
η απόδοση του οχήματος παραμένουν 
αναλλοίωτες με την πάροδο του 
χρόνου. 

› Είναι ο καρπός της βαθιάς γνώσης, της 
εμπειρίας και της σταθερής αφοσίωσης 
της Carraro στην Έρευνα και την 
Ανάπτυξη, προκειμένου να παρέχει 
την καλύτερη λύση όσον αφορά τόσο 
την απόδοση όσο και τη διάρκεια στο 
χρόνο.

 
 Γράσα και λιπαντικά CarraroOil

› Τα γράσα και τα λιπαντικά CarraroOil 
και τα φίλτρα Carraro προστατεύουν τα 
μέρη από τη φθορά και βελτιώνουν την 
απόδοση του τρακτέρ, παρατείνοντας 
τη διάρκεια ζωής της επένδυσής σας.

Εξυπηρέτηση μετά 
την πώληση 
και διάγνωση

Γνήσια ανταλλακτικά



 Τεχνική τεκμηρίωση

› Η ενότητα "After-Sales" της ιστοσελίδας 
carrarotractors.com περιλαμβάνει όλη 
την τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με 
τη συντήρηση, τη διάγνωση και την 
επισκευή των προϊόντων της Carraro 
Tractors.

› Αυτές οι σημαντικές πληροφορίες 
μπορούν να αναζητηθούν από το 
επίσημο δίκτυο Carraro Tractors 
και από ανεξάρτητα συνεργεία που 
το απαιτούν. Το Εγχειρίδιο Χειριστή 
διατίθεται επίσης σε όλους τους 
πελάτες της Carraro.

 Σύστημα διάγνωσης Carraro

› Το σύστημα διάγνωσης Carraro 
Diagnostic System είναι ένα 
διαγνωστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε 
για όλα τα προϊόντα της Carraro που 
διαθέτουν ECU (ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου).

› Η διάγνωση, ο επαναπρογραμματισμός, 
η διαγραφή σφαλμάτων και οι 
διαδικασίες δοκιμής μπορούν πλέον να 
πραγματοποιηθούν στα τρακτέρ Carraro.

 Εκπαίδευση στην τάξη

› Τα τεχνικά σεμινάρια της Carraro 
Academy απευθύνονται σε όλους 
τους αντιπροσώπους, τα συνεργεία 
και τους επαγγελματίες του κλάδου 
που πρέπει να πραγματοποιήσουν 
επισκευές σύμφωνα με τα υψηλά 
πρότυπα ποιότητας της Carraro, 
ελαχιστοποιώντας τους χρόνους 
συντήρησης και επισκευής.

› Για να ενημερώνεστε για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της Carraro 
Tractors, μεταβείτε στην ιστοσελίδα 
carrarotractors.com για να εγγραφείτε 
στα μαθήματα μας.

 Τεχνικά βίντεο στο διαδίκτυο

› Στην ενότητα Academy της ιστοσελίδας 
carrarotractors.com, μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων 
με βίντεο τεχνικών εγχειριδίων.

› Χάρη σε αυτή την πλατφόρμα 
e-learning, η τεχνογνωσία μπορεί να 
προσεγγιστεί οπουδήποτε, με ένα μόνο 
κλικ.

Τεχνική υποστήριξη 
και διάγνωση

Εκπαίδευση στην 
τάξη και ηλεκτρονική 
εκπαίδευση



Compact V
Compact VLB

Τεχνικά 
στοιχεία

ΜΟΝΤΕΛΟ 60 70 75

Μέγιστη ισχύς ISO kW 45 50 55

Μέγιστη ισχύς ISO hp 61 68 75

Στροφές στη μέγιστη ισχύ rpm 2.600 2.600 2.600

ΜΟΝΤΕΛΟ V  VLB

Κινητήρας

Κινητήρας, κατασκευαστής DEUTZ TCD 2.2 l - 3 κύλινδροι/ STAGE 
V

DEUTZ TCD 2.2 l - 3 κύλινδροι/ STAGE 
V

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 48 l 48 l

Εκφόρτωση Οριζόντια Οριζόντια

Σασμάν

24 + 24 μηχανικό κιβώτιο hi-lo synchro 30 km/h 40 km/h

24 + 12 αναστροφέας ισχύος / υδραυλικό 
high-low

30 km/h 40 km/h

24 + 24 μηχανικό κιβώτιο synchro 30 km/h 30 km/h

Δυναμοδότης Μηχανικός με σερβοχειρισμό για σασμάν 12+12 και 24+24
Ηλεκτροϋδραυλικός για σασμάν 24+12

Ταχύτητα 540/540E – 540-1000 540/540E – 540-1000

Συμπλέκτης

Ανεξάρτητος, ξηρός 11" για σασμάν 12+12 και 24+24 11" για σασμάν 12+12 και 24+24

Λουτρό λαδιού για σασμάν 24+12 για σασμάν 24+12

Φρένα

Χειριστήριο Μηχανικό και υδραυλικό  
με 8 δίσκους σε λουτρό λαδιού

Μηχανικό και υδραυλικό  
με 8 δίσκους σε λουτρό λαδιού

Εμπλοκή διαφορικού

Τύπος Μηχανικό πίσω  
με ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή

Μηχανικό πίσω  
με ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή

Μπροστινός άξονας

Μέγιστη γωνία στροφής 55° 55°

Γωνία ταλάντωσης 6° 6°

Απόσταση φλάντζας (925 mm) 1155 mm

Εμπλοκή 4WD Ηλεκτροϋδραυλική 
Εμπλοκή διαφορικού με περιορισμένη 
ολίσθηση

Ηλεκτροϋδραυλική
Εμπλοκή διαφορικού με περιορισμένη 
ολίσθηση

πίσω άξονας

Μειωτήρας Παράλληλος άξονας με σχέση 4.9:1 Πλανητικά γρανάζια με σχέση 6:1

Απόσταση φλάντζας (925 mm) (892 mm)



ΜΟΝΤΕΛΟ V  VLB

Υδραυλικό σύστημα

Ικανότητα αντλίας (l/min) 50 + 30 l/min 50 + 30 l/min

Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 2 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών: 1 μονής ενέργειας/διπλής ενέργειας + 1 διπλής 
ενέργειας με detent 
3 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών: μονής ενέργειας/διπλής ενέργειας + 2 διπλής 
ενέργειας με detent 

Σύνδεσμος τριών σημείων και πίσω ανυψωτής

Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 1800 kg 1800 kg

Ανύψωση Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη

Παράλληλη Με σταθερή άρθρωση, Κατ. 1
Με ρυθμιζόμενη άρθρωση, Κατ. 1/1N
Με ταχυσύνδεσμο, σταθερό, Κατ. 1/1N

Με σταθερή άρθρωση, Κατ. 1
Με ρυθμιζόμενη άρθρωση, Κατ. 1/1N
Με ταχυσύνδεσμο, σταθερό, Κατ. 1/1N

Μπροστινά αντίβαρα

80 kg στη βάση του μπροστινού άξονα 
+ 6x25 kg (προαιρετικά)

80 kg στη βάση του μπροστινού άξονα 
+ 6x25 kg (προαιρετικά)

Θέση οδήγησης πλατφόρμας

Πλατφόρμα Αναρτημένη σε 4 σινεμπλόκ Αναρτημένη σε 4 σινεμπλόκ

Προστατευτική αψίδα Μπροστινή, αναδιπλούμενη Μπροστινή, αναδιπλούμενη
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Διαστάσεις



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ V VLB

Διαστάσεις με μπροστινούς τροχούς 200/70 R16 200/70 R16

Διαστάσεις με πίσω τροχούς 250/85 R24 360/70 R20

A Ολικό μήκος 3.456 mm 3.456 mm

B Μήκος στήριξης - μπροστινό έρμα/πίσω 
τροχοί

2.965 mm 2.945 mm

C Μέγιστο/ελάχιστο ολικό πλάτος 1.340 mm / 1.005 mm 1.460 mm / 1.360 mm

D Ύψος με Roll bar ανυψωμένο 2.425 mm 2.330 mm

E Μεταξόνιο 1.800 mm 1.900 mm

F Μετατρόχιο εμπρός 1.060 mm / 740 mm 1.193 mm / 1.100 mm

G Μετατρόχιο πίσω 1.075 mm / 736 mm 1.040 mm / 950 mm

H Εσωτερικό πλάτος στα φτερά 450 mm (520 mm)

I Εσωτερικό πλάτος στα φτερά (1.000 mm) 1.070 mm

J Μέγιστο ύψος στο καπό (1.400 mm) 1.272 mm

K Ύψος φτερών 1.260 mm 1.130 mm

gal (L) Απόσταση από το έδαφος εμπρός πίσω 220 mm / 310 mm 245 mm / 180 mm

M Ύψος θέσης οδηγού (μαξιλάρι) 1.200 mm 1.070 mm 

N Ύψος τιμονιού 1.435 mm (1.300 mm)

Ολικό ύψος. Χωρίς οδηγό και αντίβαρα εμπρός 2.200 kg 2.200 kg

Τα ελαστικά μπορούν να παρέχονται ως 
προαιρετικά

Εμπρός 240/70 R16 
Πίσω 360/70 R24

Εμπρός 280/70 R16 
Πίσω 360/70 R24



EL

Carraro Tractors
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Italia
T +39 0425 403611
F +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.


