Twój niezawodny pracownik

CIĄGNIKI – DUŻEJ MOCY
W GÓRY, DO SADU I DO PRAC KOMUNALNYCH

SUKCES NIGDY NIE JEST
PRZYPADKIEM
Mając do dyspozycji najlepszych specjalistów i najnowsze
osiągnięcia techniki i tak trzeba bardzo dużo wysiłku by osiągnąć
zamierzone cele.
Trzeba patrzyć w przyszłość by móc być zawsze o jeden krok
przed konkurencją
Seria EP ciągnika VITHAR została stworzona dla osób, które
podzielają naszą główną ideę:
Należy być zmotywowanym i zdeterminowanym na osiągnięcie
własnych celów.

MASZYNY, KTÓRE ZAWSZE
DOTRZYMUJĄ OBIETNIC

WYKONANE NA MIARĘ POD
KAŻDY TYP ZASTOSOWANIA

Serią, VITHAR EP ulepszyliśmy gamę
maszyn już wcześniej znaną, jako
najlepsze na rynku. Aby tego dokonać
wystarczyło zebrać sygnały wysyłane
przez sam rynek oraz słuchać, jakie
potrzeby mają nasi klienci, zarówno Ci
z potrzebami dnia dzisiejszego jak i Ci
z potrzebami dnia jutrzejszego.

Bardzo ważny projekt, by mógł być
projektem
wygranym,
w
fazie
opracowania musi przewidywać jak
największą liczbę możliwych rozwiązań:,
dlatego
ciągnik
VITHAR
EP
przewidzieliśmy w różnych wersjach,
gdzie
każda
z
wersji
została
przemyślana do innych zadań, które
stają przed naszymi klientami każdego
dnia.

Kierując się tą myślą, stworzyliśmy gamę
ciągników charakteryzującą się wieloma
nowoczesnymi
rozwiązaniami,
większymi i mniejszymi, powodującymi
powstanie narzędzia, z którego możemy
być dumni:
dumni maszyny, która „zawsze
dotrzymuje obietnicy”.

Osiągi, wymiary zewnętrzne, zwrotność,
komfort i bezpieczeństwo to główne
założenia, które nasi technicy studiowali
dogłębnie przy realizacji tego nowego
projektu: są to cechy, które wyróżniają
specjalistyczne ciągnik BCS spośród
wszystkich innych ciągników typowych

Duże moce

Duża wydajność pomp oleju

bo osiągi uzasadniają koszty produkcji

przy wielu rozdzielaczach z tak projektowanymi
pompami by mogły pracować przy naprawdę
DUŻYCH ciśnieniach: po to by można podłączyć
wiele różnych maszyn w różnych kombinacjach, co
obniża koszty i czasy pracy

Napęd wraz z podwoziem OSOS-Frame
z jedną przekładnią główną oraz z jednym
przegubem centralnym, dla zagwarantowania
najlepszej charakterystyki mechanicznej
i maksymalnej stabilności również w terenach
górskich.
System ten pozwala na przechył przodu o ponad
15° względem tyłu i odwrotnie.

Doskonałe rozłożenie masy
dla najlepszej wydajności pracy i przyczepności
ciągnika w warunkach terenowych z maszyną
zawieszoną na tylnym TUZ-ie

Krótki rozstaw osi
1450 mm, to jeden z najlepszych w swojej
kategorii, dla swobodnego poruszania się wśród
każdej uprawy i na każdym rodzaju terenu

Duży komfort stanowiska operatora
bo niektórzy pracując ciągnikiem spędzają w nim
cały dzień.

Homologacja
oprócz homologacji, jako
VITHAR posiada również
maszyna przemysłowa

maszyny rolniczej,
homologacją, jako

modele

Ciągniki z kołami o jednakowej
średnicy bez obracalnego lub z
obracalny stanowiskiem operatora,
z przegubem centralny.
Model ten powstał z myślą o zastosowaniach głównie
rolniczych
i
sadowniczych.
Dzięki
swojej
charakterystyce musi, bardziej niż inne ciągniki,
sprostać
wymaganiom
tego
sektora
będąc
jednocześnie przyjaznym dla środowiska i terenu,
w którym pracuje.
Zwarta budowa i niewielkie wymiary zewnętrzne przy
małym promieniu skrętu sprawiają, że VITHAR AR jest
niezastąpiony i zdolny do sprostania wszystkim
stawianym
zadaniom,
do
których
został
skonstruowany.
Szerokość ograniczona jest do jedynych 115
115 cm
a rozstaw osi to tylko 145 cm, są najlepszymi
parametrami w swojej klasie.
Nowe rozwiązanie napędu jest połączone
z podwoziem typu OSOS-Frame: tylko jedna przekładnia
główna oraz jeden przegub centralny zapewniają
najefektywniejsze przeniesienie mocy na koła oraz na
WOM przy całkowitej gwarancji niezawodności
i bezpieczeństwa.
Dostępne w wersji z obracalnym lub nie obracalnym
stanowiskiem operatora VITHAR AR są niezbędnymi
narzędziami w rolnictwie specjalistycznym
i sadownictwie, szukającym stale nowych rozwiązań

Ciągniki z kołami o jednakowej
średnicy bez obracalnego lub z
obracalny stanowiskiem operatora,
z kołami skrętnymi.

Jest to tradycyjna wersja ciągnika VITHAR EP, która
znajduje zastosowanie przy większości zadań, jakie
stawiane są przed ciągnikiem. Ze względu na swoje
cechy, VITHAR RS są głównie przeznaczone dla sektora
uprawy winogron, sadownictwa i kwiaciarstwa:
wymiary zewnętrzne, moc oraz rozłożenie masy na
osie
czyni
ciągnik
VITHAR
RS
narzędziem
gwarantującym najlepszą efektywność pracy w tych
sektorach.
Przełożenia skrzyni biegów, wspólne dla wszystkich
ciągników
VITHAR,
zapewniają
doskonałe
dostosowanie prędkości do rodzaju pracy. Przełożenia
są pełne bez półbiegów, co zapewnia odpowiednią
prędkość dla danego rodzaju zastosowania ciągnika.
Nowoczesny napęd w połączeniu
z podwoziem typu OSOS-Frame zapewniają optymalne
warunki trakcji i stabilności maszyny w czasie pracy.
Dodatkową przewagą nad rozwiązaniami tradycyjnymi
jest przegub centralny umożliwiający przechył przodu
względem tyłu i odwrotnie, o ponad 15°.
Instalacja hydrauliczna z dwoma obiegami z
niezależnymi pompami oraz chłodnicą, o przepływie
80 l/min i ciśnieniu roboczym 180 bar, gwarantuje
doskonałe osiągi, które charakteryzują ciągniki,
VITHAR RS, generalnie najlepsze w swojej klasie.

silnik

PROSTO DO SERCA
Mówimy dowidzenia silnikom Tier II, dzięki doskonałej pracy
wykonanej w ostatnich latach. Czas gorąco powitać ich następców,
silniki VM D753 i D754 Tier III: dzięki nim ciągniki VITHAR zyskują
serce jeszcze mocniejsze i nowocześniejsze.

Nowe silniki są nowocześniejsze od
swoich poprzedników pod każdym
względem:
Mocniejsze dzięki zastosowaniu
technologii INTERCOOLER
Cichsze i mniej zanieczyszczające
dzięki
zastosowanym
nowym
technologiom
przestrzegającym
coraz surowsze normy.
o
tyle
by
Oszczędniejsze
ostatecznie wybrać ciągnik VITHAR
EP, dający fantastyczną odpowiedź
już na starcie.

Wykres prędkości w km/h przy kołach 20” – Obroty silnika: 2300 obr/min.
Bieg w przód

Bieg wsteczny

Biegi szybkie

Biegi średnie

Wykres ukazuje doskonałe uzupełnianie się
poszczególnych przełożeń bez konieczności
Biegi wolne

stosowania pół przełożeń w żadnym z zakresów
prędkości

Od 70 do 91 KM
Dla serii VITHAR EP przewidziano trzy silniki marki
VM, wykorzystujące moc zawartą w każdej kropli
paliwa.
- Silnik VM D753 IE3 to trzycylindrowa jednostka
wysokoprężna z turbo, o pojemności 2,2 litra. Z
pomocą systemu intercooler osiąga moc 70 KM przy
2300 obr/min
- Silnik VM D754 TE3 to czterocylindrowa jednostka
wysokoprężna z turbo, o pojemności 3 litrów.
Osiąga moc 79 KM przy 2300 obr/min
- Silnik VM D754 IE3 to czterocylindrowa jednostka
wysokoprężna z turbo, o pojemności 3 litrów. Z
pomocą systemu intercooler osiąga moc 91 KM przy
2300 obr/min.
Wybór maksymalnej prędkości obrotowej na poziomie 2300 obr/min dla maksymalnej mocy,
został dokonany mając na celu ograniczenie spalania, hałasu oraz drgań - głównych czynników
wpływających na ekonomię oraz komfort pracy.
Osiągane moce nie zmieniają się:
wszystkie silniki osiągają faktycznie maksymalne momenty obrotowe przy obrotach z przedziału
od 1000 obr/min do 1800 obr/min.
obr/min

Dla tych modeli silników, VM opracował nowatorski
system EGR umieszczony wewnątrz silnika.
System ten wprowadza do ponownego obiegu gazy
wylotowe co w bardzo znacznym stopniu obniżyło
emisję tlenków azotu oraz wartość spalania.

Spośród charakterystyk wyróżniających powyższe jednostki napędowe na szczególna
uwagę zasługują:
- Niskie zamocowanie i mała wysokość
co sprawia, że ciągnika jest bardzo sztywny
podłużnie i poprzecznie

- Wyjścia hydrauliki zewnętrznej
dla utrzymania minimalnego poziomu
hałasu ograniczają czynności obsługi.

- Mechaniczne obrotowe pompy wtryskowe
co sprawia, że jednostki te są przygotowane
do pracy w każdych warunkach przy
zwiększonej niezawodności i trwałości.

- Turbozespoły o małej bezwładności
co sprawia, że jednostki te dają moc w
chwili, kiedy się jej wymaga.

- Rozdział napędu przez koła zębate
z ciśnieniowym układem smarowania,
najlepsze, co można wymagać od DIESEL’a

- Układy wyważające
dla zminimalizowania drgań
to

Przeniesienie napędu
ZWIĘKSZANIE OSIĄGÓW.
Niczym były by osiągi silnika bez wyjątkowego układu przeniesienia napędu.
Nowe skrzynie biegów Sincro z 32 przełożeniami z nawrotnicą zsynchronizowaną
i kołami zębatymi ślimakowymi oferują największy komfort pracy i użyteczności
ciągników.
Świadome i logiczne dobranie prędkości skrzyni biegów bez pół
przełożeń na każdym z przełożeń reduktora, umożliwia wybranie
odpowiedniego przełożenia do określonej pracy, co pozwala na
efektywniejsze wykorzystanie maszyny, oszczędza paliwo, zmniejsza
obciążenie
dynamiczne
części
mechanicznych,
zmniejsza
konieczność częstej zmiany obrotów silnika i co najważniejsze poprawia, jakość pracy.

JEDYNY NAŚWIECIE SYSTEM
PRZENIESIENIA NAPĘDU

4WD ZAWSZE PRACUJĄCE

SPRZĘGŁO PRZENIESIENIA NAPĘDU

Nowe systemy przeniesienia napędu
w
ciągnikach
VITHAR
EP
są
przygotowane wraz z ramą OSOS-Frame,
co przy tylko jednym wałku napędowym
i tylko jednym
jednym przegubie centralnym,
gwarantują
największą
efektywność
mechaniczną. Struktura jest wykonana w
monolitycznym odlewie żeliwnym.

Napęd na 4 koła pozwala na bezpieczną
i efektywną prace ciągnikiem zarówno w
terenie o dużym nachyleniu jak
i z dużymi nierównościami.

Sprzęgło przeniesienia napędu typu
„LONG-LIFE” w ciągnikach VITHAR EP to
„LONG
sprzęgło
wielotarczowe
w
kąpieli
olejowej sterowane hydraulicznie, jest
bezobsługowe i nie wymaga regulacji.

Przegub
umieszczony
w
części
centralnej maszyny pozwala na obrót
części przedniej względem części tylnej
o 15°, co zwiększa stabilność maszyny
w terenach o dużych nierównościach
i pochyłach.

SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA Z
PŁYNNĄ ZMIANĄ
Skrzynia
biegów
w
pełni
zsynchronizowana o 32 przełożeniach
oraz z zsynchronizowanym rewersem,
zapewnia pracę łatwą i przyjemna.
Opracowana bez przełożeń pośrednich
dla wszystkich prędkości pozwala
zawsze na doskonałe dostosowanie
przełożenia do danej pracy.

Zespoły jezdne, przedni i tylny,
z
blokadą
napędu
sterowaną
elektrohydraulicznie,
gwarantują
ciągnikowi zawsze najlepszą trakcję.

Właściwości
tego
sprzęgła,
zaawansowanie techniczne
i niezawodność, to kolejne z wielu zalet
wyróżniających ciągniki VITHAR EP od
produktów konkurencji i potwierdza
najwyższą, jakość produktu.
Faktycznie
sprzęgło
wielotarczowe
ciągników
VITHAR
EP
poza
niezawodnością, co wyróżnia je nad
sprzęgłami
tradycyjnymi
suchymi,
pozwala na zmniejszenie długości
nawisu silnika a co za tym idzie całej
maszyny.

WOM SKUTECZNY I WYDAJNY

OSIE O NAJWYŻSZEJ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆI

HAMULCE,
SYTUACJI

WOM
tylny
sterowany
elektrohydraulicznie jest niezależny od
przełożenia
skrzyni
biegów
i
zsynchronizowany
ze
wszystkimi
przełożeniami jazdy.

Wybór zastosowania osi z przekładniami
planetarnymi
był
podyktowany
osiągnięciem
jak
najmniejszych
prędkości jazdy, co zapewnia doskonałą
manewrowość,
oprócz
zwiększenia,
jakości i niezawodności.

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej
najnowszej
generacji
zapewniają
ciągnikowi
VITHAR
EP
doskonałą
przyczepność
do
podłoża,
przy
hamowaniu
z
zachowaniem
największego bezpieczeństwa.

Załączany również pod obciążeniem,
posiada
hamulec
położenia
wyłączonego. Niezależny WOM posiada
dwie prędkości obrotowe 540/750
obr/min lub na zamówienie 540/1000
obr/min.

PEWNE

W

KAŻDEJ

Instalacja hydrauliczna
WYDAJNA JAK W ŻADNYM INNYM
W ciągnikach specjalistycznych, instalacja hydrauliczna to sprawa fundamentalna.
Instalacja hydrauliki w VITHAR EP ma dwa niezależne obiegi z własnymi pompami oraz z chłodnicą.
Pompa wspomagająca układ kierowniczy, sprzęgło oraz blokadę napędu posiada wydajność 13,5 litra/min
natomiast
natomiast pompa zasilająca układ roboczy posiada wydajność 49,4 litra/min.
Ciśnienie robocze instalacji to 180 bar
Pięć gniazd hydrauliki w standardzie, umieszczonych z tyłu ciągnika, mogą zasilać maszyny o bardzo dużym
zapotrzebowaniu przepływu hydraulicznego i ciśnienia.

PEŁNY DOSTĘP OBSŁUGOWY
Ciągnik

VITHAR
skonstruowany
maksymalną

EP
by

łatwość

został

tak

zapewnić
dostępu

przy

czynnościach obsługowych
i czyszczących układy chłodzenia.
Maska otwierana od przodu do góry
zapewnia nieograniczony dostęp
jednostki napędowej ciągnika.

do

SILNE RAMIONA
Ciągniki VITHAR EP pracują bardzo często z

Na

maszynami zawieszonymi na TUZie. Dlatego

minimalnego obciążenia maszyną

bardzo silne ramiona TUZu dają maksymalne

zawieszoną

bezpieczeństwo

VITHAR EP może być doposażony

oraz

rozwiązaniom

dzięki

specjalnym

technicznym

współpracować ze wszystkimi

mogą
maszynami,

tereny

w

na

wymaga
TUZ,

funkcjonalny

się

ciągnik
system

zawieszenia hydraulicznego TUZ,
który

jakie są na rynku

gdzie

powoduje

zmniejszenie

obciążenia terenu samą maszyną
Na życzenie klienta podnoszenie TUZu może
być wyposażone w instalację kontroli siły i
pozycji

TUZu.

wyposażony

TUZ
w

może
zaczepy

być

również
normalne,

szybkozłącza, ramiona i cięgna regulowane na
długość oraz dodatkowo cięgna i łącznik
regulowany hydraulicznie.
Ciągnik VITHAR EP może być doposażony w
funkcjonalny

podnośnik

przedni,

niezastąpiony przy wielofunkcyjności VITHARa
EP. Podnośnik wyposażony jest standardowo
w 4 gniazda hydrauliczne

zawieszoną na TUZ i tym samym
zdecydowanie
efektywność
terenie.

poprawia
pracy

w

każdym

i operator
O WIELE WYŻSZY KOMFORT
Znakomite kabiny ciągnika VITHAR EP zostały wykonane z największą dbałością o użytkownika,
oraz o komfort pracy i przyjemność przebywania wewnątrz.
Szerokie otwarcia przeszkleń, oprócz bezproblemowego dostępu do stanowiska operatora zapewniają doskonałą
widoczność na boki oraz w tył. Instalacja klimatyzacji oraz ogrzewania w połączeniu z niemal całkowitym
wyciszeniem kabiny, stwarzają doskonałe warunki do pracy.

Tablica wskaźników jest ustawiona
w sposób logiczny i czytelny,
umożliwiając kontrolę stanu ciągnika.
Wskaźniki są dostępne zarówno
w wersji analogowej jak i cyfrowej.
Wersja

cyfrowa

umożliwia

odczyt

prędkości obrotowej silnika, prędkość
jazdy oraz prędkość obrotową WOMu.

Kabina operatora ciągnika VITHAR EP
łączy
komfort,
ergonomie,
funkcjonalność oraz bezpieczeństwo
w sposób wyjątkowy.
Miejsce operatora zostało wykonane
ma miarę: wszystkie przełączniki
i dźwignie sterujące są rozmieszczone
w sposób bardzo ergonomiczny
i

intuicyjny

siedzenie

a

kierownica,

jest

regulowane

tak
by

jak
móc

dopasować się do budowy operatora.

Co

warte

ciągnika

podkreślenia,

VITHAR

stanowiskiem
obrotu
jedynie

całego

EP

w

wersji

z

obracanym

operatora,

wykonanie

stanowiska

zajmuje

5 sekund i nie wymaga
rozłączania żadnych połączeń.

INNE DOBRE POWODY BY WYBRAĆ CIĄGNIK VITHAR EP
Ciągniki VITHAR EP są ciągnikami specjalistycznymi jak żadne inne.
Są zwłaszcza dla tych, którzy chcą wciąż czegoś lepszego.
Bardzo szeroka gama oryginalnych, wyposażeń dodatkowych i
zamiennych do wyboru, czyni te ciągniki jeszcze bardziej wyjątkowymi

opcji

Gama kół
Gama TUZ
Gama obciążników
Gama filtrów wstępnych

DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

BEZPIECZY UCIĄG

Szerokość i wysokość, stopień ubicia

Przetestowaliśmy

terenu, trakcyjność twardsza lub bardziej

ciągnikowi

miękka, to tylko niektóre z aspektów,
które kołom w ciągnikach specjalnych
nadają rolę fundamentalną.

zapewniliśmy

Duża siła uciągu ciągnika VITHAR EP jest

VITHAR
EP
najlepsze
alternatywy dostępne na rynku, by nasi

i

zagwarantowana dzięki homologowanym

klienci
mogli
zawsze
otrzymać
rozwiązanie dostosowane do ich potrzeb.

zaczepom
spełniającym
wymogi norm światowych.

najsurowsze

BCS serwis

TAK WAŻNY JAK SAME CIĄGNIKI
By od ciągnika VITHAR EP móc oczekiwać jeszcze więcej, można zwrócić się do
licznych punktów serwisowych, które BCS daje do dyspozycji swoich klientów,
przez jedną z największych sieci przedstawicieli i punktów serwisowych,
działających w większości krajów na świecie.
Oferujemy konsultacje przed zakupowe, doradztwo i finansowanie przemyślane
pod konkretne potrzeby.
Nasza obsługa dystrybucji części zamiennych jest szybka i kompetentna oraz
zabezpieczona przez największych ubezpieczycieli, by zagwarantować
maksymalną niezawodność naszych ciągników.

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
Bezpieczeństwo ponad wszystko. Jak
zawsze. Wyposażenie w maksimum
bezpieczeństwa naszych produktów jest
wynikiem doświadczenia zebranego przez
ponad

70

lat

działalności

na

rynku

mechanizacji rolnictwa. BCS jest fabryką
z certyfikatem ISO 9001.
Wszyscy dostawcy, materiały stosowane
do konstrukcji maszyn, cykle produkcyjne
do momentu dystrybucji są nadzorowane
przez jednostki kwalifikacyjne.
Chodzi

tu

o

zobowiązanie,

którego

podjęliśmy się zawsze przestrzegać
i

dlatego

kieruje

mani

potrzeba

wytwarzania nowych generacji ciągników,
wciąż bardziej bezpiecznych.

TABELA WYMIARÓW CIAGNIKA W WERSJI AR Z PAŁĄKIEM OCHRONNYM

Z silnikiem 3
cylindrowym [mm]
Z silnikiem 4
cylindrowym [mm]

TABELA SZEROKOŚCI CIĄGNIKA W WERSJI AR Z DANYMI KOŁAMI

Rozmiar opony
i odpowiadająca felga

Szerokość
opony [mm]

Wysokość
opony [mm]

Szerokość zew.
Rozstaw kół
min/max [mm] min/max [mm]

250/80-18
felga regulowana
280/70-18
felga regulowana
320/65-18
felga regulowana
11.5/80-15.3
felga stała
8.00-20
felga regulowana
9.50-20
felga regulowana
300/70-20
felga regulowana
340/65-20
felga regulowana
31x15.50-15
XTC lub STG
felga stała
13/6 – 16/4 Garden
felga stała

PROMIENIE SKRĘTU CIĄGNIKÓW W WERSJI AR Z DANYMI KOŁAMI
Rozmiar opony

Rozmiar opony

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

VITHAR 750 EP AR

RAMA NOŚNA

Rama nośna zintegrowana wahliwa typu OS-FRAME z przegubem centralnym
Stałe na 4 koła
Diesel 4 suwowy z wtryskiem bezpośrednim

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK
Producent
Typ

VM
D754 TE3

D753 IE3
3

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa cm3

D754 IE3
4
2970

2230

Dolot powietrza
Poziom emisji
Moc kW/KM
Prędkość obrotowa robocza obr/min
Maks moment obrotowy (Nm/Obr.min )
Układ chłodzenia
Charakterystyczne zużycie paliwa (gr/KWh)
Pojemność zbiornika paliwa ( litry )
PRZENIESIENIE NAPĘDU

Turbo Intercooler

Turbo
Tier 3

51,4 / 70

58 / 79

Turbo Intercooler
67 / 91

2300

2300

265 / 1200

274 / 1800

Płyn chłodniczy
250

420 / 1000
Płyn chłodniczy

230
55

226

zsynchronizowana 32 biegowa skrzynia biegów: 16 biegów w przód i 16 w tył z zsynchronizowaną nawrotnicą

Sprzęgło przeniesienia napędu
DYFERENCJAŁY ( mechanizmy różnicowe)

Wielotarczowe w kąpieli olejowej
Przedni i tylny z jednoczesną blokadą sterowaną elektrohydraulicznie
Przednie i tylne z przekładniami planetarnymi

PÓŁOSIE NAPĘDOWE
Wałek Odbioru Mocy ( WOM )
Sprzęgło WOM-u

Tylny niezależny od skrzyni biegów i zsynchronizowany z prędkości jazdy. Włączany pod obciążeniem i z hamulcem pozycji odłączonej

Wielotarczowe w kąpieli olejowej

Sterowanie WOM-u
Prędkość obrotowa WOM niezależne
INSTALACJA HYDRAULICZNA

VITHAR 950 EP AR

VITHAR 850 EP AR

Elektrohydrauliczne
540 / 750

(obr/min)

Dwuobiegowa z niezależnymi pompami oraz z chłodnicą oleju

Wydajność pompy zasilającej wsp. kierownicy
i sterowanie elektrohydrauliczne (l/min)

13,5

Wydajność pompy zasilającej TUZ oraz gniazda
hydrauliczne zewnętrzne (l/min)

49,4

Max ciśnienie robocze hydrauliki ( bar )
ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE

180
Sterowane mechanicznie: do 6 gniazd w wersji z TUZ z siłownikami i do 4 gniazd w wersji z TUZ z kontrolą siły udźwigu

Tylne ( Standard )

1 jedno drogowy i 2 dwu drogowe ( Podnośnik z siłownikami )
2 dwu drogowe ( z kontrolą siły udźwigu )

Tylne ( W opcji )

1 jedno drogowy i 1 dwu drogowy i 1 dwu drogowy pływający lub 3 dwu drogowe ( Podnośnik z siłownikami )
1 jedno drogowy i 1 dwu drogowy lub 1 dwu drogowy i 1 dwu drogowy pływający ( z kontrolą siły udźwigu )

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Akumulator (Ah)

100

Alternator (A)

55
Standard: z dwoma siłownikami zewnętrznymi. W opcji: z kontrolą siły i pozycji

TYLNY TUZ
Ramiona tylnego TUZ-u

Standard: złącza standard kat. 1 i 2 oraz cięgła regulowane.
W opcji: szybkozłącza kat. 1 i 2; ramiona i cięgła regulowane na długość oraz złącza regulowane na wysokość

Cięgna tylnego TUZ-u

Standard: regulacja ręczna.
W opcji: łącznik oraz prawe ramię TUZ-u sterowane hydraulicznie

Udźwig tylnego TUZ-u na kulach (kg)
PRZEDNI TUZ ( w opcji )

2300
Z dwoma siłownikami zewnętrznymi wraz z osłoną czołową oraz 2 rozdzielaczami dwu drogowymi
Stałe z szybkozłączami kat. 1

Ramiona TUZ-u
Udźwig przedniego TUZ-u (kg)

800

MODUŁ STEROWANIA

Platformowy

Stanowisko operatora
Kierownica

Nie obracalne lub obracalne ze zdwojonymi pedałami sterującymi
Z regulacją wysokości

SIEDZENIA z pasami bezpieczeństwa

Standard: siedzenie komfort z amortyzacją regulowaną do ciężaru operatora.
W opcji: siedzenie i amortyzowanie „Bostrom”

HAMULCE ROBOCZE

Wielotarczowe w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy
UKŁAD KIEROWNICZY

Oddziałujący na hamulce robocze
Hydrauliczny przez dwa siłowniki na przegubie centralnym

BEZPIECZEŃSTWO
Rama ochronna ( Standard )
Rama z profili ( W opcji )
Kabina ( W opcji )
PRZYRZĄDY KONTROLNE
Analogowe ( Standard )
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny ( W opcji )

Przednia składana
Monolityczna, montowana na „Slilent block”
Monolityczna, wyciszona, montowana na „Slilent block”, wmontowana rama bezpieczeństwa
W zestawieniu: obrotomierz, licznik prędkości, termometr cieczy chłodzącej, diody ostrzegawcze i sygnalizacja dźwiękowa
Z jednoczesnym odczytem obrotów silnika, prędkości jazdy i prędkością obrotową WOM-u

OPONY
Standard
W opcji

250/80-18
280/70-18 ; 320/65-18 ; 11,5/80-15,3 ; 8.00-20 ; 9.50-20 ; 300/70-20 ; 340/65-20 ; 31x15.50-15 a bieżnikiem XTC lub STG
– 13/6-16-4 Garden

ZACZEP POCIĄGOWY
Standard

Tylny zaczep holowniczy kat C i przedni zaczep holowniczy
Tylny zaczep holowniczy CEE lub CEE z ramą Slider

W opcji
MASA CIĄGNIKA GOTOWEGO DO PRACY

Z ramą ochronną ( kg )
W OPCJI

1960

1960

1960

Zestaw lampy obrotowej, Zestaw osłony tłumika, Zestaw osłony filtra oleju. Filtr wstępny z zewnętrzną czerpnią powietrza,
Obciążniki przednie i Obciążniki do kół.

TABELA WYMIARÓW CIAGNIKA W WERSJI RS Z PAŁĄKIEM OCHRONNYM

Z silnikiem 3
cylindrowym [mm]
Z silnikiem 4
cylindrowym [mm]

TABELA SZEROKOŚCI CIĄGNIKA W WERSJI RS Z DANYMI KOŁAMI

Rozmiar opony
i odpowiadająca felga

Szerokość
opony [mm]

Wysokość
opony [mm]

Rozstaw kół
min/max [mm]

Szerokość zew.
min/max [mm]

280/70-18
felga regulowana
320/65-18
felga regulowana
340/65-18
felga regulowana
9.50-20
felga regulowana
11.2-20
felga regulowana
320/70-20
felga regulowana
340/65-20
felga regulowana
38/14-20 STG
felga regulowana
31x15.50-15
XTC lub STG
felga stała
13/6 – 16/4 Garden
felga stała

PROMIENIE SKRĘTU CIĄGNIKÓW W WERSJI RS Z DANYMI KOŁAMI
Rozmiar opony

Rozmiar opony

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

VITHAR 750 EP RS

RAMA NOŚNA

Rama nośna zintegrowana wahliwa typu OS-FRAME z kołami skrętnymi
Stałe na 4 koła
Diesel 4 suwowy z wtryskiem bezpośrednim

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK
Producent
Typ

VM
D754 TE3

D753 IE3
3

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa cm3

D754 IE3
4
2970

2230

Dolot powietrza
Poziom emisji
Moc kW/KM
Prędkość obrotowa robocza obr/min
Maks moment obrotowy (Nm/Obr.min )
Układ chłodzenia
Charakterystyczne zużycie paliwa (gr/KWh)
Pojemność zbiornika paliwa ( litry )
PRZENIESIENIE NAPĘDU

Turbo Intercooler

Turbo
Tier 3

51,4 / 70

58 / 79

Turbo Intercooler
67 / 91

2300

2300

265 / 1200

274 / 1800

Płyn chłodniczy
250

420 / 1000
Płyn chłodniczy

230
55

226

zsynchronizowana 32 biegowa skrzynia biegów: 16 biegów w przód i 16 w tył z zsynchronizowaną nawrotnicą

Sprzęgło przeniesienia napędu
DYFERENCJAŁY ( mechanizmy różnicowe)

Wielotarczowe w kąpieli olejowej
Przedni i tylny z jednoczesną blokadą sterowaną elektrohydraulicznie
Przednie i tylne z przekładniami planetarnymi

PÓŁOSIE NAPĘDOWE
Wałek Odbioru Mocy ( WOM )
Sprzęgło WOM-u

Tylny niezależny od skrzyni biegów i zsynchronizowany z prędkości jazdy. Włączany pod obciążeniem i z hamulcem pozycji odłączonej

Wielotarczowe w kąpieli olejowej

Sterowanie WOM-u
Prędkość obrotowa WOM niezależne
INSTALACJA HYDRAULICZNA

VITHAR 950 EP RS

VITHAR 850 EP RS

Elektrohydrauliczne
540 / 750

(obr/min)

Dwuobiegowa z niezależnymi pompami oraz z chłodnicą oleju

Wydajność pompy zasilającej wsp. kierownicy
i sterowanie elektrohydrauliczne (l/min)

13,5

Wydajność pompy zasilającej TUZ oraz gniazda
hydrauliczne zewnętrzne (l/min)

49,4

Max ciśnienie robocze hydrauliki ( bar )

180

ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE

Sterowane mechanicznie: do 6 gniazd hydraulicznych zewnętrznych

Tylne ( Standard )

1 jedno drogowy i 2 dwu drogowe

Tylne ( W opcji )

1 jedno drogowy i 1 dwu drogowy i 1 dwu drogowy pływający lub 3 dwu drogowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Akumulator (Ah)

100

Alternator (A)

55
Standard: z dwoma siłownikami zewnętrznymi. W opcji: z kontrolą siły i pozycji

TYLNY TUZ
Ramiona tylnego TUZ-u

Standard: złącza standard kat. 1 i 2 oraz cięgła regulowane.
W opcji: szybkozłącza kat. 1 i 2; ramiona i cięgła regulowane na długość oraz złącza regulowane na wysokość

Cięgna tylnego TUZ-u

Standard: regulacja ręczna.
W opcji: łącznik oraz prawe ramię TUZ-u sterowane hydraulicznie

Udźwig tylnego TUZ-u na kulach (kg)
PRZEDNI TUZ ( w opcji )

2300
Z dwoma siłownikami zewnętrznymi wraz z osłoną czołową oraz 2 rozdzielaczami dwu drogowymi
Stałe z szybkozłączami kat. 1

Ramiona TUZ-u
Udźwig przedniego TUZ-u (kg)

800

MODUŁ STEROWANIA

Platformowy

Stanowisko operatora
Kierownica

Nie obracalne lub obracalne ze zdwojonymi pedałami sterującymi
Z regulacją wysokości

SIEDZENIA z pasami bezpieczeństwa

Standard: siedzenie komfort z amortyzacją regulowaną do ciężaru operatora.
W opcji: siedzenie i amortyzowanie „Bostrom”

HAMULCE ROBOCZE

Wielotarczowe w kąpieli olejowej

Hamulec postojowy
UKŁAD KIEROWNICZY

Oddziałujący na hamulce robocze
Hydrauliczny przez dwa siłowniki na koła przednie

BEZPIECZEŃSTWO
Rama ochronna ( Standard )
Rama z profili ( W opcji )
Kabina ( W opcji )
PRZYRZĄDY KONTROLNE
Analogowe ( Standard )
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny ( W opcji )

Przednia składana
Monolityczna, montowana na „Slilent block”
Monolityczna, wyciszona, montowana na „Slilent block”, wmontowana rama bezpieczeństwa
W zestawieniu: obrotomierz, licznik prędkości, termometr cieczy chłodzącej, diody ostrzegawcze i sygnalizacja dźwiękowa
Z jednoczesnym odczytem obrotów silnika, prędkości jazdy i prędkością obrotową WOM-u

OPONY
Standard
W opcji

9.50-20
280/70-18 ; 320/65-18 ; 340/65-18 ; 11.2-20 ; 320/70-20 ; 340/65-20 ; 38-14/20 STG ; 31x15.50-15 a bieżnikiem XTC lub
STG – 13/6-16-4 Garden

ZACZEP POCIĄGOWY
Standard

Tylny zaczep holowniczy kat C i przedni zaczep holowniczy
Tylny zaczep holowniczy CEE lub CEE z ramą Slider

W opcji
MASA CIĄGNIKA GOTOWEGO DO PRACY

Z ramą ochronną ( kg )
W OPCJI

2010

2010

2010

Zestaw lampy obrotowej, Zestaw osłony tłumika, Zestaw osłony filtra oleju. Filtr wstępny z zewnętrzną czerpnią powietrza,
Obciążniki przednie i Obciążniki do kół.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ MARKI BCS
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