BCS INVICTUS K600 MT 4x4
Dane techniczne i wyposażenie
Silnik

KUBOTA V2203
4 cylindrowy wolnossący diesel
Chłodzenie cieczą
Pojemność skokowa 2197 cm3
Moc 48 KM

Napęd

Na 4 koła, z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego
mostu, sterowaną elektrohydraulicznie

Sprzęgło jazdy
Sprzęgło WOM
Skrzynia biegów
WOM tylny
Układ kierowniczy
Hamulce
Tylny podnośnik narzędzi
Promień skrętu min
Masa własna

Hydrauliczne, wielotarczowe w kąpieli olejowej
Niezależne wielotarczowe w kąpieli olejowej
Mechaniczna, 12 biegów do przodu, 12 biegów do tyłu,
synchronizowana nawrotnica do zmiany kierunku jazdy
540 / 750 obr./min. Niezależny, załączany elektrohydraulicznie
Hydrauliczny - kierowane koła osi przedniej
Wielotarczowe w kąpieli olejowej – hamowane koła osi tylnej
Udźwig 1800 kg, kategoria I
2,80 m ( koła 7.50-16)
1600 kg (z kabiną)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obracany o 180o kokpit operatora
Zawieszenie hydrauliczne tylnego podnośnika narzędzi (HDR + Dual Floating System)
Regulowana kierownica
Homologowana kabina otwarta (bez drzwi) z lusterkami wstecznymi
1 rozdzielacz hydrauliczny dwustronnego działania ( dwa gniazda hydrauliki zewnętrznej),
Przedni i tylny zaczep do przyczepy,
Instalacja 12V, światła stop, oświetlenie i kierunkowskazy, gniazdo zasilania 12V, lampa ostrzegawcza
Wyświetlacz elektroniczny: licznik motogodzin, prędkość obrotowa silnika, prędkość jazdy, prędkość
obrotowa WOM, temperatura silnika, ciśnienie oleju, sygnalizator akustyczny
Hamulec postojowy
Siedzenie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa
Koła: 31/15.50-15 XTC z obręczą nieregulowaną
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE I AKCESORIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koła 31/15.50-15 STG z obręcz nieregulowaną
Koła 33/15.50-15 XTC z obręczą nieregulowaną
Dwa rozdzielacze hydrauliczne podwójnego działania (4 gniazda przyłączy hydraulicznych)
Kabina LUSSO - zamknięta z ogrzewaniem
Kabina COMFORT – zamknięta z ogrzewaniem i klimatyzacją
Tylny podnośnik z zaczepami typu szybkozłącze – ramiona nie regulowane na długość
Tylny podnośnik z zaczepami typu szybkozłącze – regulowana długość i rozstaw ramion
Tylny zaczep do przyczepy TYP CEE
Tylny zaczep do przyczepy TYP CEE na ramie SLIDER
Tylny zaczep do przyczepy TYP CUNA na ramie SLIDER
Filtr kabinowy z węglem aktywnym
Obciążniki na przód 100 kg

www.agropartner.pl
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