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Fiat 1l5.go
Fiat ll5-90 dt

Motor

Tlansmission

Fiat 8065.05, sugmotor, vattenkyld
Diesel med direkt insprutning
Antal cylindrar: 6
Cyl.diameter x slaglaingd:

Dicksutrustning l2.hjulsdrivenf

VAxellAda: 16 vdxlar fram och 16 back.

Fram: 11.00x 16"
Bak: 18.4/15x38"

104

x 115 mm

Cyl.volym:5861

m3

helt synkroniserad
huvud- och gruppvtixel IAda
Skiftning mellan fram och back sker
med separat spak
Differential med hydrau lisk differen-

KompressionsfdrhAl lande: 17:1
Max. effekt DIN Hk/kW: 115/84.6
Vid varv/min: 2500
Max. vridmoment Kpm/N m:371370
Vid varv/min: 1500
Specifik brdnslefdrbf. vid max.
vridmoment: 153 G/Hkh
Specif ik brdnsleforbr. vid max. effekt:

tialspdrr

172 GtHkh

handbroms

Insprutningspump av radtyp. Dubbla
brdnslef ilter

Framaxel (2-hiulsdrivenf

Torrl uftrenare med cykl onforrenare

Teleskopisk.

Bromsar
Fdrd broms: vAta skivbrom sar,
hyd rau I i skt manovrerade

Parkeringsbroms: VAt skivbroms, helt
oberoende och handmandvrerad
Blinkande varningsljus fdr Atdragen

och sdkerhetsf ilter samt varnings.
lampa

J usterbar spArvidd
i6lEigen
Vdndradie:3,9 m

Koppling

Framaxel l4-hjulsdrivenf

-

Motor: 14" enkel torrlamell med
keramiska beliigg och hydraulisk
manovreri n g: Sjiilvj usterande
PTO: Flerskivig lamellkoppling i
oljebad med separat, hydraulisk
mandvrering

Hastigheter
1:an

lAg

2:an lfug
3:an 169
4:an lAg

V€indradie: 4,6 m

Styrning
Km/h

Fram
2.0
3.0
3.7
5.5
4.0

mellan
mellan 6.1
mellan 7.4
melhn 11.1
1:an hdg mellan 4.4
2:an hog mellan 6.8
3:an h6g mellan 8.3
1:an lAg

2:an lAg
3:an lAg
4:an lAg

Centrummonterad d ifferential med
helt forskyddad drivaxel, utan effektkrdvande kardanknutar, med hydraulisk
differentialspdrr och slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen

Back
1.6

2.4
2.9
4.4
3.2
4.9
5.9
8.9
3.5
5.4
6.6
9.9
8.0

4:an h6g mellan 12.4
1:an hdg
10.0
2:an hog
15.3
12.1
18.6
14.9
3:an hdg
29.2
4:an hog
22.4
(Med hjulutrustning 18.4x38")

Hydrostatisk med separat oljekrets
Insttil lbar ratthdjd och lutningsvikel

Kraftuttag
Helt obeoroende med hydraulisk

tillkoppling

1rll" axel med 6 och 21 splines
Effekt OECD Hk/kW: Max. 101174.3
Vid 1000 v/min 100/73.6
Vid 540 v/min 98172.1
Motorvarv vid 1000 PTO-varv: 2460
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2260

Ddcksutrustning (4.hjulsdrivenf
Fram: 14.9113x28"
Bak: 18.4x38"

Hydraulsystem
Med dragkraft- ldges- och bland.
reglering
Dragkraftavkdnning genom dragarmarna via en bojstav i oljebad
Ny automatisk Quick Lift
Teleskopiska

d

ragarmar oc h

stabiliseringsstag
Utvaind igt reg leri ngshandtag for

laiges-

regleringen
Variabel s?inkkontrol I med hydraulisk

sparr
Reaktionsreg lering
Lyftkraft med dragarmarna i vAgraitt

ldge:5300 kP/53.0 kN
Max. pumpkapacitet: 51 l/min
Max. arbetstryck: 170 kp/cm2/12 MPa
Utviindig hydraulik: 2 st omstdllbara
reglage + 1 st med flytliige, spdrrldge
och automatisk AtergAng
6 st snabbkopplingar som kan
monteras och skiljas under tryck
Tempordrt ti I lgiing I ig oljemtingd:

ca33l

El-system

Volymer

Batteri: 12 V 170 Ah
Vdxe strdmsgenerator: 780 Watt
Startmotoreffekt: 4.7 Hk/3.5 kW
Kal lstartutrustni n g: termostart
Komplett belysningsanldggning med
varn i n gsbl i n kers, sdkerhetsstart,
7-pol ig sldpvagnskontakt och
takmonterade arbetsl am por

Brdnsletanken: 180 |
Motorns oljevolym : 15.2 |
Bakvagn och hydrau lsystem:
(for 115-90dt 44.4l)

I

Ftirarplats
OECD godkelnd FIAT Super Comfort-

hytt
Gummiupphdngd, rymlig hytt med lAg
ljudnivA och perfekt runt- om sikt.
Bekvdm in- och urstigning via
halks€ikra fotsteg. Hdingande pedaler

och helt plant golv
Ergonometriskt rikti gt placerade
reg lage med vdxelspakarna placerade
i instrumentbrddan under ratten
Stoppat forarsdte i de-lux utfdrande
med fallbara armstod. lnstdillbart i
h6jd- och liingdriktning samt efter
fdrarens vikt. Hydraul iskt stotdtimpat
Effektivt vdrmesystem med luftkonditionering och tonade rutor. Stora f ilter
fdr rening av den insugna luften
Oppningsbara sidorutor och bakruta
samt taklucka
Elektrisk vi nd rutetorkare med dubbla
hastigheter och spolare. OverskAdl ig
instrumentpanel med elektronisk
kontroll av bland annat kylvEitskenivAn, oljenivAn i motor, vdxellAda,
bakvagn och hydraulsystem samt for
ti | | kopplad d iff.spEirr, 4-hj u lsdrift och
kraftuttag
Stickuttag for sladdlampa och
cigaretttdndare
Bullergrad: N 77

15-90 dt
Dimensioner och vikter
1

43.1

diick)
A - Hjulbas: 2672 mm

Dragutrustning
Fabri ksmonterat kom
Axladrag

(med 14.9/13x28" och 18.4115x38"

bi nat

ionsdrag

1 15-90
Dimensioner och vikter

B -Totalltingd:4150 mm
C - Hdjd till motorhuv: 1775 mm
D - HOjd till ratt: 2150 mm
E - Frdmre spArvidd (5 lrigen): f rAn 1800
till 2235 mm
F - Bakre spArvidd (8 laigen): f rAn 1520

ttll2220 mm

(med 1 1.00 x 16" och 18.4/15 x 38" dtick)

G - FrigAngshojd under f ramaxel:

A - Hjulbas: 2750 mm
B -Totallaingd:4028 mm

H - FrigAngshojd under f rdmre diff.:

C - Hojd till motorhuv: 1784 mm
D - HOjd till ratt: 2135 mm
E - Frdmre spArvidd (6 liigen): f rAn 1600
till 2100 mm
F - Bakre spArvidd (8 laigen): frAn 1520
till2220 mm

G - Frigdngshdjd under f ramaxel:

|

-

668 mm
HOjd till avgasr6r: 2788 mm

L - H0jd till hyttak:2812 mm
Vikt med hytt, utan portfdljvikter:
ca 4620 kg

520 mm

|

432 mm

Hojd till avgasrdr:2775 mm
L - Hojd till hyttak:2812 mm
Vikt med hytt, utan portfoljvikter:
-

ca 5046 kg
Uppgifterna i denna broschyr ar av allmen karraktar.
FIAT Trattori forbehAller sig ratten att dndra uppgivna specif ikationer ndr sA pAkallas utan forpliktelsef mot tidigare utgivna
orodukter.
For att vara sdker pA att fa korrekta, detljerade och senaste
informationer, tala med Er FIATAGRI AterfdrsAliare.
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