TRAKTOR LAMBORGHINI SPIRE TREND

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Šířka

mm
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kg

2500 / 3500

2500 / 3500

2500 / 3500

2500 / 3500

Válce / Zdvihový objem
Maximální výkon při 2.000 ot/min

Nosnost zadního TBZ (std. / na přání)

MOTOR
Nové modely Lamborghini SPIRE TREND jsou vybaveny 3válcovými motory FARMotion 35 nejnovější generace.
Byly speciálně zkonstruovány pro práci v zemědělství, kde vynikají svou minimální šířkou, nižší hlučností a
spotřebou. Díky použití Visco ventilátoru, turbodmychadla s obtokovým ventilem, s mezichladičem stlačeného
vzduchu a pokročilého systému vstřikování Common Rail přinášejí tyto motory prvotřídní výsledky při zachování
spotřeby paliva na nejnižší úrovni v této kategorii traktorů. Pokročilá koncepce motorů splňuje požadavky emisní
normy Stage V pomocí DOC + DPF u modelů 70 / 80 a DOC + DPF + SCR u modelů 90 / 100.

PŘEVODOVKA

Modely Lamborghini SPIRE TREND disponují 5stupňovou převodovkou se 3 rozsahy, což traktorům umožňuje jet
rychlostí až 40 km/h při pouhých 1.800 ot/min (s pneumatikami 420/70 R30). S volitelným přídavným plazivým
převodem vpřed aktivovaným pomocí reverzační páky pod volantem jsou počty převodových stupňů zvýšeny na 30
vpřed a 15 vzad; s nejnižším převodovým stupněm (a motorem pracujícím na maximální otáčky) lze pracovat již při
rychlosti pouhých 245 m/h. Standardem je elektrohydraulicky ovládaný pohon předních kol a uzávěrka předního a
zadního diferenciálu. Vývodová hřídel je standardně dodávána s rychlostními režimy 540 ot/min a 540 ECO, ale
volitelně lze přidat také režim 1 000 ot/min nebo pojezdově závislý PTO.

HYDRAULIKA
Díky hydraulickému systému je rodina traktorů Lamborghini SPIRE TREND ještě všestrannější. Stroje mohou být
vybaveny čerpadlem 48 nebo 56 l/min a 2 až 6 zadními hydraulickými vývody. Všechny varianty disponují
samostatným čerpadlem pro okruh řízení. Zadní tříbodový závěs dosahuje maximální zdvihové kapacity 2.500 kg na
koncích spodních ramen, kterou si může zákazník na přání zvýšit na 3.500 kg. Pro jeho ovládání lze nyní použít
systém EasyLift, který umožňuje zvedání a spouštění nářadí pomocí jediného tlačítka na pravé ovládací konzoli.

KABINA
Inovovaná kabina traktorů Lamborghini SPIRE TREND zaručuje optimální jízdní komfort díky speciálním hydrosilentblokům tlumícím vibrace a pohodlnému sedadlu řidiče s účinným mechanickým odpružením, jehož tuhost si
může nastavit sám řidič. Pro nejnáročnější uživatele je součástí doplňkové výbavy sedadlo s pneumatickým
odpružením.
Nové rozložení ovládacích prvků je logické, uživatelsky přívětivé a
responzivní. Digitální displej s analogovými ukazateli se naklápí zároveň
se sloupkem řízení a umožňuje tak vždy jasný přehled o hlavních
provozních parametrech stroje. Modely řady Lamborghini SPIRE TREND
mohou být také na přání vybaveny panoramatickou střechou se
střešním oknem a typově schválenou ochranou FOPS.
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