FII

Fiat f 3O.9O dt turbo

Motor
Fiat 8065.25R, overladdad motor,
vattenkyld
Diesel med direkt insprutning
Antal cylindrar: 6
Cyl.diameter x slagldngd:
104

x

115 mm

Cyl.volym: 5861 m3
Kom pressionsforhAl lande: 16.5: 1
Max. effekt DIN Hk/kW: 130/95.7
Vid varv/min: 2500
Max. vridmoment Kpm/N m: 42.91429
Vid varv/min: 1500
Specif ik brdnsleforbr. vid max.
vridmoment: 157 G/Hkh
Specif ik brdnsleforbr. vid max. effekt:
167 G/Hkh
Insprutningspump av radtyp. Dubbla
brdnslef ilter
Torrl uft renare med cyklon forrenare
och sdkerhetsf ilter samt varningslampa

Koppling

-

Motor: 14" enkel torrlamell med
keramiska belaigg och hydraulisk
manovreri n g. Sj iilvj usterande
PTO: Flerskivig.lamellkoppling i
oljebad med separat, hydraulisk
man6vrering

Hastigheter

Fram

lAg
2.0
2:an lAg
3.1
3:an lAg
3.8
4:an lAg
5.7
'l:an lAg mellan 4.1
2:an lAg mellan 6.3
3:an IAg mellan 7.7
4:an lAg mellan 11.6
'1:an hog mellan 4.6
2:an hdg mellan 7.0
3:an h6g mellan 8.6
4:an hog mellan 12.8
l:an hog
10.4
2:an hog
15.8
19.3
3:an hdg
4:an hdg
29.6
l:an

Tlansmission

Km/h

Back
1.6

2.5
3.0

4.6
3.3
5.0

6.2
9.2
3.7
5.6
6.8
10.3

8.3
12.7
15.5
23.2

(Med hjulutrustning 18.4/15x38")

VdxellAda: 16 vaxlar fram och 16 back.

helt synkroniserad
huvud- och gruppvdxellAda
Skiftning mellan fram och back sker
med separat spak
Differential med hydraulisk differen-

tialspdrr

Bromsar
Fdrd broms: vAta skivbrom sar,
hydrau I iskt manovrerade
Parkeri ngsbroms: VAt skivbroms, helt

oberoende och handmanovrerad
Bl inkande varningsljus fdr Atdragen

handbroms

Framaxel
Centrummonterad d ifferential med
helt forskyddad drivaxel, utan effektkrdvande kardanknutar, med hydraul isk

differentialspdrr och slutdrev av planettyp helt skyddade av f ramhjulen
Vdndradie:4,6 m

Styrning
Hydrostatisk med separat oljekrets
Instdllbar ratthdjd och lutningsvikel

Kraftuttag
Helt obeoroende med hydraulisk

tillkoppling
1rl8" axel med 6 och 21 splines

Effekt OECD Hk/kW: Max. 112t82.4
Vid 1000 v/min 110/81
Vid 540 vimin 107178.8
Motorvarv vid 1000 PTO-varv: 24G0
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200

Ddcksutrustning

El-system

Volymer

Fram: 16.9/13 x28"
Bak: 18.4/15x38"

Batteri: 12 V 170 Ah
Vdxe strdmsgenerator: 780 Watt
Startmotoreffekt: 4.7 Hki3.5 kW
Kal lstartutru stn i n g: termostart'
Komplett belysni ngsanldggni ng med
varn i n gsbl i n kers, sdkerhetsstart,
7-pol i g sldpvagnskontakt och
takmonterade arbetslam por

Brdnsletanken: 180
Motorns otjevolym: 15.2 |
Bakvagn och hydraulsystem:46.1

Hydraulsystem
Med dragkraft- lages- och blandreglering
Dragkraftavkdnning genom dragarmarna via en bojstav i oljebad
Ny automatisk Quick Lift
Teleskopiska

d

ragarmar och

stabiliseringsstag
i gt reg leri n gshandtag for liigesleringen
Variabel sainkkontroll med hydraulisk
spdrr

I

nationsdrag

Dimensioner och vikter

hytt

ca33l

bi

(med 14.9113x28" och 18.4/15x38"

Gummiupphaingd, rymlig hytt med lAg
ljudnivA och perfekt runt- om sikt.
Bekvdm in- och urstigning via

Utvdndig hydraulik: 2 st omstdllbara
reglage + 1 st med flytlaige, spdrrldge
och automatisk AtergAng
6 st snabbkopplingar som kan
monteras och skiljas under tryck
Tempordrt ti | | gang I i g oljemiingd:

Fabri ksmonterat kom
Axladrag

OECD godkaind FIAT Super Comfort-

reg

halksdkra fotsteg. Hdngande pedaler
och helt plant golv
Ergonometriskt ri kti gt p lacerade
reglage med vdxelspakarna placerade
i instrumentbrddan under ratten
Stoppat forarsdte i de-lux utfdrande
med faillbara armstod. Insteillbart i
hojd- och ldngdriktning samt efter
forarens vikt. Hydrau I iskt stdtdtimpat
Effektivt vdrmesystem med I uftkonditionering och tonade rutor. Stora f ilter
fdr rening av den insugna luften
Oppningsbara sidorutor och bakruta
samt taklucka
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla
hastigheter och spolare. OverskAdlig
instrumentpanel med elektronisk
kontroll av bland annat kylvdtskenivAn, oljenivAn i motor, vdxellAda,
bakvagn och hydraulsystem samt f6r
ti I lkopplad d iff.spairr, 4-hjulsdrift och
kraftuttag
Stickuttag fdr sladdlampa och
cigaretttandare
Bullergrad: N 79

|

Dragutrustning

F6rarplats

Utvaind

Reaktionsreg lering
Lyftkraft med dragarmarna i vAgriitt
ldge: 5300 kg/53.0 kN
Max. pumpkapacitet: 51 l/min
Max. arbetstryck: 170 kp/cm2/17 Mpa

I

daick)

A - Hjulbas:2672 mm
B -Totalliingd:4182 mm
C - Hdjd till motorhuv: 1816 mm
D - Hojd till ratt: 2185 mm
E - Frdmre spArvidd (5 teigen): f rAn 1800
till 2235 mm
F - Bakre spArvidd (8 tiigen): f rAn 1520
till2220 mm
G - FrigAngshojd under f ramaxel:

546 mm
H - FrigAngshojd under f rdmre diff.:

|

462 mm

Hojd till avgasror: 2815 mm
L - Hojd till hyttak:2842 mm
Vikt med hytt, utan portfoljvikter:
-

ca 5460 kg
Uppgifterna i denna broschyr ar av allman karraktar.
FIAT Trattori fdrbehAller sig ratten att andra uppgivna specif i_
kationer ndr sA pAkallas utan f6rpliktelser mot tidigare utgivna
produ kter.
F6r att vara stiker pA att tA korrekta, deiljerade och senasre
informationer, tala med Er FIATAGRI aterf6rsaliare.

trtrtrtr
Traktorer

