FI

RI Fiat 160-90 dt turbo

Motor

Hastigheter

Fiat 8365.25, 6verladdad motor,
vattenkyld
Diesel med direkt insPrutning
Antal cylindrar: 6
Cyl.diameter x slagldngd:

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

x

130 mm
Cyl.volym: 8102 m3
115

KompressionsforhAl lande: 15.5:1
Max. effekt DIN Hk/kw: 160/117.8

Vid varv/min:2200
Max. vridmoment KPm/Nm: 58/580
Vid varvimin: 1500
Specif ik brdnslefOrbr. vid max.
vridmoment: 171 G/Hkh
Specif ik brdnslefdrbr. vid max. effekt
180 G/Hkh

lnsprutningspump av radtyp. Dubbla
brdnslef ilter

Torrl uftrenare med cyklonfdrrenare
och sdkerhetsfilter samt varnings-

lampa

Koppling

-

Motor: 12" dubbel torrlamell med
keramiska beltigg och hYdraulisk
mandvreri n g. Sj tilvj u sterande
PTO: Flerskivig lamellkoPPting i
oljebad med seParat, hYdraulisk
manovrering

1:an lAg

Km/h

Fram Back
2.1 1.6
3.1 2.5
3.8 3.1
5.8 3.3

mellan 4.2 3.3
mellan 6.4 5.1
mellan 7.8 6.2
4:an lAg mellan 11.7 9.3
1:an hdg mellan 4.6 3.7
2:an hog mellan 7.1 5.6
3:an hog mellan 8.6 6'9
4:an hdg mellan 12.9 10.3
10.5 8.4
1:an hog
16.0 12.8
2:an hdg
19.5 15.6
3:an hdg
29.2 23.4
4:an h6g

1:an lAg
2:an lAg
3:an lAg

(Med hjulutrustning 20.8x38")

Tlansmission
Vdxelldrda: 16 vdxlar fram och 16 back,

helt synkroniserad
huvud- och gruppvdxellAda

Skiftning mellan fram och back sker

med seplrat spak
Differential med hydraulisk differen-

tialsptirr

Bromsar
Fdrd broms: vAta skivbrom sar,
hyd rau I iskt m anovrerade

Parkeri ngsbroms: VAt skivbroms, helt

oberoende och handmanovrerad
Bl inkande varningsljus fdr Atdragen

handbroms

Framaxel
Centrummonterad d ifferential med
helt forskyddad drivaxel, utan effekt-

krdvande kardanknutar, med hydraul isk

differentialspdrr och slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen
Vdndradie:4,8 m

Styrning
Hydrostatisk med separat oljekrets
Instdllbar ratthdjd och I utningsvikel

Kraftuttag
Helt obeoroende med hYdraulisk
til.!koppling
1318" axel med 6 och 21 sPlines
Effekt OECD Hk/kW: Max. 1391102.3
Vid 1000 v/min 136/100
Vid 540 v/min 132197.2
Motorvarv vid 1000 PTO-varv: 2075
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 1950

Hjulutrustning

El-system

Volymer

Gjutna hjuldiskar fdr spArviddsinstdl I n i ng med PAVT-system

Batteri: 12 V 170 Ah
Vdxel str0msgenerator: 780 Watt
Startmotoreffekt: 4.7 Hk/3.5 kW
Kal lstartutrustn i ng: termostart
Komplett belysningsanldggning med
varn i n gsbl i n kers, sdkerhetsstart,
7-pol ig sldpvagnskontakt och
takmonterade arbetsl am por

Brdnsletanken:280 |
Motorns oljevolym: 18.3 |
Bakvagn och hydraulsystem:58.9

Ddcksutrustning
Fram: 16.9114-28"
Bak: 20.8-38"

Hydraulsystem
Med dragkraft- ldges- och bland-

reglering
Dragkraftavkdnni ng genom dragarmarna via en bdjstav i oljebad
Ny automatisk Quick Lift
Teleskopiska stabi I i seri ngsstag och
Walterscheid snabbkoppl i ng
Utveindigt regleringshandtag for laiges.
regleringen
Variabel sainkkontrol I med hydraul isk

sparr
Reaktionsreglering
Lyftkraft med dragarmarna i vdgrdtt
ldige: 6650 kg/66.5 kN

Max. pumpkapacitet: 56 l/min
Max. arbetstryck: 170 kp/cm2/17 MPa
Utv€indig hydraulik: 2 st omsttillbara
reglage + 1 st med flytliige, spdrrldge

och automatisk AtergAng
6 st snabbkopplingar som kan

monteras och skiljas under tryck
pordrt ti | | gang I ig oljemalngd:

Tem

ca33l

|

Dragutrustning
Fabri ksmonterat kombi nationsdrag
Axladrag

Fiirarplats

Dimensioner och vikter

OECD godkaind FIAT Super Comfort-

(med 16.9114x,28" och 20.8x38" daick)

hytt
Gummiupphdngd, rymlig hytt med lAg
ljudnivA och perfekt runt- om sikt.
Bekvdm in- och urstigning via
hal ksdkra fotsteg. Hdngande pedaler
och helt plant golv
Ergonometriskt ri ktigt placerade
reg lage med vdxelspakarna placerade
i instrumentbrddan under ratten
Stoppat forarsdte i de-lux utforande
med fiillbara armstdd. Instiillbart i
hojd- och ldngdriktning samt efter
fdrarens vikt. Hydrauliskt stdtdEimpat
Effektivt vdrmesystem med luftkonditionering och tonade rutor. Stora filter
fdr rening av den insugna luften
Oppningsbara sidorutor och bakruta
samt taklucka
Elektrisk vi nd rutetorkare med dubbla
hastigheter och spolare. OverskAd I ig
instrumentpanel med elektronisk
kontroll av bland annat kylviitske-

A - Hjulbas: 2885 mm
B -Totallaingd: 4420 mm
C - Hdjd till motorhuv: 1820 mm
D - HOjd till ratt: 2190 mm
E - Fraimre spArvidd (5 leigen): f rAn 1800
till 2235 mm
F - Bakre spdrrvidd (8 laigen): frAn 1520
till2220 mm
G - FrigAngshojd under f ramaxel:

554 mm
H - FrigAngshojd under f rdmre diff.:

|

475 mm

Hojd till avgas 16r: 2976 mm
L - HOjd till hyttak:2932 mm
Vikt med_hytt, utan portfdljvikter:
-

ca 6630 kg
Uppgifterna i denna broschyr dr av allmiin karraktar.
FIAT Trattori forbehAller sig ratten att andra uppgivna specif ikationer ndr sA pAkallas utan f6rpliktelser mot tidigare utgivna
produkter.
For att vara sdker pA att fa korrekta, detljerade och senasre
informationer, tala med Er FIATAGRI Aterforsdliare.

nivAn, olje.nivAn i motor, vdxellAda,
bakvagn och hydraulsystem samt fdr
ti | | kopplad d iff.sptirr, 4-hj u lsdrift och

kraftuttag

Stickuttag for sladdlampa och
cigaretttdndare
Bullergrad: N 79

trtrtrtr
Traktorer

