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Carraro
Passepartout 90
Um trator, muitas utilidades  

O Passepartout 90 é um trator Standard 
completamente projetado e fabricado em 
Itália pela Carraro SpA, no estabelecimento 
de Rovigo, onde são produzidos, há muitas 
décadas, modelos altamente especializados, 
seja para a marca Carraro que para alguns dos 
maiores OEM a nível mundial. 

Com a transmissão Carraro 12+12, ponte 
dianteira Carraro e motor FPT (modelo 
NEF 4500cc), este trator une dois valores 
pelos quais a Itália é famosa no mundo: as 
competências da própria indústria mecânica, 
garantia de qualidade e fiabilidade, unida à 
atenção ao estilo, moderno e universal ao 
mesmo tempo.  

Com um peso de 3100 kg e um entre eixos de 
2205 mm, o Passepartout, como evidenciado 
pelo seu próprio nome, carateriza-se pela 
versatilidade de seus usos, assim como pela 
força e a potência. Projetado para cada tipo de 
empresa, encontra múltiplas possibilidades de 
utilização: no campo aberto, no transporte, no 
trabalho no estábulo e também entre as fileiras 
do cultivo.  
 
Com o Passepartout, a experiência adquirida 
pela Carraro no sector dos tratores destinados 
aos profissionais resultou na atenção especial 
com a qual foi desenhado o assento do 
condutor: acessível, cómodo, ergonómico e 
com uma ótima visibilidade dianteira lateral, 
traseira.  
Partindo da solidez da estrutura para chegar 
ao cuidado com os detalhes, cada aspecto foi 
avaliado com a perspectiva do utilizador final, 
como sempre acontece para cada novo projeto 
da marca Carraro. 



MOTOR FTP NEF T III A

Deslocamento 4500 c3

Cilindros 4 turbo intercooler

Potência máxima ISO 63/85 kW/hp

TRANSMISSÃO

12 + 12
12 marchas para frente
12 marchas para trás

Alavanca das mudanças: Lateral
Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas
Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas
Inversor: Mecânico 
Velocidade máx do tractor: 30 km/h com rodas traseiras 19.9R30
Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com as rodas traseiras 19.9R30

POTÊNCIA MECÂNICA DE ARRANQUE

Opção de velocidade (embraiagem a disco seco) 540 / 540 E

Indicador de velocidade Base

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas 2 bombas, capacidade 56,5+24,9 l/min

Distribuidores 2 SE / DE com retorno neutro simples (4 saídas traseiras) + divisor para ação 
simultânea distribuidor e elevador

ELEVADOR

Capacidade máxima de elevação 2600 kg

Elevação Mecânico com posição, esforço e controlo misto

Engate de três pontos e barras paralelas CAT 2 Barras paralelas fixas de rótula

ASSENTO DO CONDUTOR PLATAFORMA

Plataforma Fixa com arco de proteção traseiro semirrebatíveis

Volante Fixo

Assento Suspenso / Mecânico / PVC

Espelhos 1 Retrovisor telescópico lado ESQ

Painel de Instrumentos Multifunção

RODAS

Dianteiras 280/85 R24 

Traseiras 420/85 R30

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento medida perimetral com e sem lastros 4070 mm – 4400 mm

Altura máx. na barra de segurança (rollbar) 2530 mm

Distância entre eixos 2205 mm

Sulco dianteiro e traseiro 1154/1738 mm – 1139/1915 mm

Comprimento do eixo traseiro 
às barras paralelas dianteiras

1060 mm

Distância do solo 310 mm Frente / 355 mm Traseiro

Comprimento do eixo dianteiro além do lastro 1135 mm

Ângulo de distância da roda dianteira ao lastro 29°

Ângulo de distância da roda traseira às barras 
paralelas traseiras

33°

Peso do trator 
[sem lastros] 

3100 kg

Lastros 6 lastros de 30 kg / Total: 180 kg 

Dados Técnicos 
Passepartout 90



Carraro Spa

Via Olmo, 37 
35011 Campodarsego
Italia
T +39 049 9219111
F +39 049 9289111

Carraro Tractors
Service & Support 
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Italia
T +39 0425 403611
F +39 0425 403674

Carraro Tractors
Sales & Engineering 
Via Trentino, 4/6
35043 Monselice 
Italia
T +39 0429 1709111
F +39 049 9289271

info@carrarotractors.com

     

carrarotractors.com

Os dados contidos neste documento 
são meramente indicativos;
os modelos descritos poderão ser 
modificados, sem prévio aviso, pelo 
Fabricante.

Desenhos e fotografias podem se 
referir a equipamentos opcionais  
ou a modelos destinados a outros 
Países. Para maiores informações, 
contatar a nossa rede de vendas.
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