TRAKTOR SAME – DORADO NATURAL
TECHNICKÉ PARAMETRY
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Emisní norma
Válce / Zdvihový objem

90

100

Stage V
počet/cm3

3 / 2.887

Max. výkon při 2.000 ot/min

kW/k

48,9 / 66

55,8 / 76

67 / 91

75 / 102

Jmenovitý výkon při 2.200 ot/min

kW/k

48 / 65

55,2 / 75

63,5 / 86

71,1 / 97

Max. točivý moment

Nm

297 při
1.500 ot/min

341 při
1.500 ot/min

372 při
1.400 ot/min

417 při
1.400 ot/min

Nosnost zadního TBZ

kg

2.500

2.500

2.500

2.500

MOTOR
Traktor SAME Dorado má nový motor FARMotion, speciálně navržený pro moderní zemědělství. Nejnovější
generace kompaktního 3válcového motoru je schopna generovat vysoký výkon a konstantní výkon za všech
provozních podmínek. Nová spalovací komora také pomáhá zlepšovat proces spalování naftového motoru,
využívat veškerý potenciál motoru a snižovat spotřebu. Respektování životního prostředí zajišťuje systém
recirkulace výfukových plynů EGR a systém dodatečného zpracování DOC.
PŘEVODOVKA
Zemědělská technika SAME Dorado má mechanickou převodovku a převodovku 15 + 15, dále 30 + 15 s
převodovkou mini a supercreeper. Uzávěrka diferenciálu a dvojité trakční vkládání jsou mechanické a
poskytují, kdykoli je to nutné, co největší trakci.
HYDRAULIKA
Traktor SAME Dorado byl navržen tak, aby usnadnil používání jakéhokoliv zařízení. Z tohoto důvodu je
vybaven hydraulickým systémem s kapacitou 48 l/min a 4- nebo 6cestnými mechanickými rozdělovači, které
přispívají k optimálnímu řízení nákladu. Zadní závěs má zdvihový objem 2.500 kg, který lze zvýšit na 3.500 kg
s volitelnými pomocnými závěsy. Široká nabídka dostupných otáček vývodové hřídele (540/540ECO/1000 a
PTO pro zemní rychlost) poskytuje veškerou flexibilitu potřebnou pro jakýkoliv přístroj.
KABINA
Model traktoru SAME Dorado je navržen tak, aby byl skutečně
funkční s maximálním komfortem. Kabina zaručuje optimální
viditelnost. Dokonalá manipulace s tímto rozsahem traktoru je
zajištěna intuitivním ovládáním a barevným kódováním, které je
seskupeno podle funkčnosti.
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