
Tratores para especialistas
Vigneto Largo Basso



Agricube
Vigneto Largo Basso

O colega de trabalho mais 
adequado para quem quer potência 
e competência

A Carraro especializa-se cada vez mais nas ver-

sões com perfil rebaixado, colocando ao lado do já 

famoso modelo Frutteto Basso (FB), a nova versão 

Vigneto Largo Basso (VLB). Mantendo as dimensões 

compactas do trator Frutteto Basso (FB), a versão 

Vigneto Largo Basso (VLB) carateriza-se por um eixo 

dianteiro de 1155mm, obtendo assim uma medida 

perimetral externa entre rodas de 1350mm (seja 

com as rodas de 20" que com as rodas de 24"). 

O Agricube Vigneto Largo Basso (VLB), graças às 

próprias caraterísticas, é o colega de trabalho mais 

adequado para quem precisa de um trator que una 

os dotes de potência e fiabilidade com o ser com-

pacto na altura e na largura.

Com este novo modelo, a Carraro confirma mais uma 

vez a própria vocação no campo de tratores especiais 

para pomar e vinhas, com atenção especial às exi-

gências peculiares da agricultura mediterrânea.

À clássica transmissão 24+24, com inversor mecâ-

nico e e Hi-lo mecânico, une-se a versão 24+12 con 

inversor eletro-hidráulico e Hi-lo eletro-hidráulico. A 

transmissão 24+12 é sempre acompanhada pela to-

mada de força sincro com atuação eletro-hidraúlica.

Projetado pela Divisão de Tratores do Grupo, o Vig-

neto Largo Basso (VLB) nasce da estreita colabora-

ção da engenharia e do marketing da Carraro com a 

própria rede de venda, pronta a atender o fabrican-

te nas exigências dos próprios clientes. Um fluxo de 

informações rápido e direto, do cliente ao fabrican-

te, destinado a tornar-se cada vez mais importante 

para os produtos do futuro.



MOTOR FPT, F5C EURO IIIa FPT, F5C EURO IIIa

Potência máxima ISO kW/CV 55 kW / 74,8 CV 65 kW / 88,4 CV

Cilindrada e número dos cilindros 3200 cc / 4 turbo 3200 cc / 4 turbo intercooler

TRANSMISSÃO

24 + 24
24 marchas para frente
24 marchas para atrás

Inversor: Mecânico · Hi-Lo: Sincro
Alavanca das muddanças: Laterais · Carcaça da caixa de velocidades: 4 velocidades sincro
Gamas: 3 gamas de velocidade Média/Lenta/Rápida sincro
Velocidade do trator: 40 Km/h Velocidade Mínima do Trator: 0.5 Km/h

24 + 12 FWD-REV
24 marchas para frente
12 marchas para atrás

Inversor: Eletro-hidráulico · Hi-Lo: Eletro-hidráulico
Alavancas das mudanças: Laterais · Carcaça da caixa de velocidades: 4 velocidades sincro
Gamas: 3 gamas de velocidade Média/Lenta/Rápida sincro
Velocidade do trator: 40 Km/h · Velocidade Mínima do Trator: 0.5 Km/h

TOMADA DE FORÇA Servo atuada para 24+24 / Eletro-hidráulica para 24+12

Velocidade (disco de embraiagem a seco) 540/540e – 540/1000 rpm

Tomada de força sincro Opção para 24+24 / Base para 24+12

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade máxima de elevação 2400 kg

Distribuidores 2 Distribuidores: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 saídas traseiras) com 2 bombas

Capacidade das bombas com 2 bombas 
(configuração base)

64,7 + 28,9 lt/min

ENGATE DE TRÊS PONTAS

CAT 2/1/1N 

ASSENTO DO CONDUTOR

Barra estabilizadora dianteira rebatível

RODAS

Dianteiras 280/70R16

Traseiras 360/70R24

DIMENSÕES

Comprimento (sem lastros) 3840 mm

Altura 1000 mm no assento / 1250 mm capot / 2457 mm barra estabilizadora elevada

Distância entre eixo 2085 mm

Medida perimetral externa  
entre rodas min/máx

1350 mm/1577 mm

TABELA DE ASSOCIAÇÕES

Rodas dianteiras - traseiras 280/70R16 – 360/70R24

280/70R16 – 380/70R24

260/70R16 – 380/70R20

280/70R18 – 440/65R24

VLB 80/90hp

FB 80/90 hp

1 / 1.1

Comprimento máximo do trator (metros)

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
Itália
T +39 049 9219111
F +39 049 9289111

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

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

info@carrarotractors.com

Os dados contidos neste impresso 
têm a função puramente indicativa; 
os modelos descritos poderão ser 
modificados, sem aviso prévio, pelo 
Fabricante. Desenhos e fotografias 

podem referir-se a equipamentos 
opcionais ou a configurações 
destinadas a outros países. Para mais 
informações, contacte a nossa rede 
de venda.

www.carrarotractors.com

PT


