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TRAKTOR SAME – DORADO 
  

   

TECHNICKÉ PARAMETRY   70 80 85 90 90.4 100.4 

Počet válců / objem počet/cm3 3/3000 3/3000 4/4000 3/2887 4/3849 4/3849 

Max. výkon   k/kW 53/72 60.3/82 62.5/85 65/88 65/88 75/102 

Jmenovité otáčky ot/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Maximální zvedací kapacita kg 3 000 standard a 3 600 na přání 

Max. kroutící moment   Nm 265 310 345 354 354 408 

 

MOTOR 
Řada zemědělské techniky Dorado má nyní nejnovější generaci tří nebo čtyřválcových motorů FARMotion, 
které jsou speciálně navrženy pro moderní zemědělství. Jsou kompaktní, spolehlivé, účinné a s minimálními 
požadavky na údržbu. S vysokotlakým vstřikovacím systémem Common Rail poskytují vysoký výkon, 
konstantní křivky síly a točivého momentu i při nízkých otáčkách za minutu a se sníženou spotřebou paliva. 
Recirkulace výfukových plynů EGR a systém dodatečné úpravy DOC jsou kompatibilní s Dorado Tier4i. 

PŘEVODOVKA 
Traktor SAME Dorado nabízí různé konfigurace převodovek, které zvyšují jeho všestrannost, účinnost a 
snadné použití: od mechanické převodovky 30 + 15 až po 3 -stupňovou převodovku Powershift, celkovou 
rychlost 45 vpřed a vzad. Navíc, pro větší bezpečnost a přesnost při manipulaci, jsou všechny modely 
vybaveny systémem Stop & Go, který umožňuje zastavení traktoru pouze pomocí brzdového pedálu a plynulé 
opětovné rozjetí bez trhnutí. Na silnici jsou také vynikající díky řešení Overspeed, které umožňuje dosáhnout 
rychlosti 40 km / h v ekonomickém režimu ECO. 

HYDRAULIKA 
Aby bylo možné co nejlépe využít zařízení, má zemědělská technika SAME Dorado čerpadlo o objemu 54 
l/min a tři 6 -cestné pomocné rozdělovače s regulátorem průtoku. Celý hydraulický systém byl navržen tak, 
aby zaručoval maximální účinnost a všestrannost. Zadní elektronicky řízený závěs má kapacitu až 3 600 kg. 
Přední závěs s kapacitou zdvihu 1 750 kg a přední vývodová hřídel při 1 000 ot/min jsou k dispozici na 
vyžádání. 

KABINA 
Dorado vyniká svým velkým komfortem. Kabina poskytuje vynikající viditelnost ve všech směrech a pohodlné 
a ergonomické pracovní prostředí. Sedadlo řidiče je vybaveno vzduchovým odpružením, které se dokonale 
přizpůsobí hmotnosti a výšce řidiče a všechny ovládací prvky jsou na dosah ruky. 


