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TRAKTOR LAMBORGHINI SPIRE F VRT 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY   90 100 90.4 105 115 

Válce / Zdvihový objem počet/cm3 3/2.887 3/2.887 4/3.849 4/3.849 4/3.849 

Maximální výkon k/kW 88/65 97/71 88/65 102/75 113/83 

Výkon při nom. otáčkách motoru  k/kW 83,61,5 91/67 84/61,8 97/71,5 107/79 

Maximální kroutící moment Nm 354 369 354 408 435 

Počet válců / objem  počet/cm 3/2.887 3/2.887 4/3.849 4/3.849 4/3.849 

Zvedací kapacita zadního TBZ/ kg 2600 2600 2600 2600 2600 

 
MOTOR 
Nový model Spire F VRT je osazen 3 nebo 4válcovými motory FARMotion o výkonu 88 - 113 koní. Tyto motory byly 
zkonstruovány pro speciální využití těchto strojů. Zajišťují maximální hbitost, tažnou sílu a díky úzkým a kompaktním 

rozměrům může být kapota taktéž úzká a zkosená, čímž oproti konkurenci nabízí ten nejlepší výhled z kabiny.  

PŘEVODOVKA 
Plynulá převodovka VRT si bere jen to nejlepší z mechanických a hydrostatických systémů. Díky tomu nabízí 
maximální efektivitu spojenou s precizností a jemností ovládání. Maximální rychlosti 40 km/h dosahuje Spire F VRT 
při 1650 ot/min. Stroj disponuje systémem automaticky spínaného 4WD, kdy uzávěrky diferenciálu ještě více 
zefektivňují práci na poli. Díky převodovce VRT je práce opravdu jednoduchá. Není potřeba žádné spojky ani řadící 
páky a mnoho úkonů lze provést bez použití plynového nebo brzdového pedálu. 

HYDRAULIKA 
Traktory Spire F VRT jsou díky neustále se zvyšujícím nárokům přídavných zařízeních používaných na vinicích 
osazeny vysoce výkonným hydraulickým čerpadlem Load Sensing s průtokem 100 l/min. PTO disponuje rychlostmi 
540 / 540 ECO / 1000. Vývodová hřídel má také funkci Auto PTO, která automaticky zapíná a vypíná vývodovou 
hřídel na základě polohy přídavných zařízení připojených k tříbodovému závěsu. Stroje je možné taky doplnit o 
výstupní hřídel s vyměnitelným drážkováním. Stejně tak je možné doplnit stroj o přední vývodovou hřídel s otáčkami 
1000 ot/min. 

KABINA 
Kabina nabízí obsluze neuvěřitelné pohodlí. Díky nízko uložené kompaktní převodovce VRT je podlaha kabiny zcela 
rovná. Pohodlí přispívá také kompletní odpružení kabiny díky hydro-silentblokům. Veškeré ovládací prvky včetně 
inovativního joysticku jsou logicky umístěné s tím nejvyšším důrazem na ergonomii. 

 

 

 


