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Flat 60-90 dt

Motor

Hastigheter kmlh

Fiat 8035.05 sugmotor, vattenkyld
Diesel med direktinsprutning
Antal cylindrar: 3
Cyl.diam x slagldngd: 104x115 mm
Cyl.volym:2931 cm3
KompressionsfdrhAl lande: 17:1
Max effekt Din Hk/kW: 60144.2
Vid varv/minut: 2500
Max vridmoment kpm/Nm: 20,31203
Vid varv/min: 1500
Specif ik brdinsleforbr. vid
max. vridmoment: 161 gram/Hkh
Specif i k brdnslef6rbr. vid
max. effekt: 166 gram/Hkh
Oljebadsl uftrenare med centrif ugalfdrrenare
Dubbla brdnslefilter

Framit

Koppling

-

Motor: 11" enkel torrlamell med
keramiska belEigg
PTO: 11" enkel torrlamell med
separat manovrering
Sjalvjusterande med trycklagret
i stEindig kontakt med fingrarna

Bromsar
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(Med hjulutrustning 16.9 x 30")

Fdrd broms: vAta skivbromsar,
hyd rau I iskt mandvrerade

Parkeri ngsbroms: vAt skivbroms, helt

oberoende och handmandvrerad
Blinkande varningljus for Atdragen

handbroms

Framaxel
Centrummonterad d ifferential
Slutdrev av planettyp helt skyddade
av framhjulen
Vdndradie:4,4 m

Styrning
Hydrostatisk med separat oljekrets

Insttillbar ratthojd och lutningsvinkel

Tlansmission

Kraftuttag

ViixellAda:12vdxlar fram och 12 back,
helt synkroniserad
Skiftning mellan fram och back sker
med separat spak
Differential med mekanisk differentialspdrr. Utl6ses hydrau I iskt

Helt oberoende: 540 V/min + vagberoende
13/s"-O splines axel
Effekt OECD Hk/kW: max.51137.5
Vid 540 V/min 42130.9
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200

Antal PTO-varv per hjulvarv vid
vdgberoende drift:
8.2 (vid 540 V/min)

Hydraulsystem

Fiirarplats'

Volymer

Med dragkraft- ldges- och bland-

OECD godkEind Fiat Super Komfort

reglering

Hytt
Gummiupphdngd, rymlig hytt med lig
ljudnivA och perfekt runt-om sikt.
Bekvdm in- och urstigning via halksdkra fotsteg. Hdngande pedaler.
Ergonometriskt riktigt placerade man6vreri ngshandtag med vdxelspakarna
placerade i en konsoll till hoger om
fdraren. Stoppat fdrarsdte i De-lux
utfdrande med ftillbara armstod.
Instdllbart i hojd- och ldngdriktning
samt efter fdrarens vikt. Hydrauliskt
stdtddmpat
Effektivt vdrme- och ventilationssystem som arbetar med 6vertryck
Def roster- och reci rkulationsm unstycken samt taklucka
Stora filter for rening av den insugna
luften
0ppningsbara sidorutor och bakruta
Elektrisk vi ndrutetorkare med dubbla
hastig heter och spolare
OverskAdl i g i nstrumentpanel med
elektroniska kontrol lf un ktioner

Brdnsletanken:
Motorns oljevolym:
Bakre transmission
och hydraullyften:

Ny automatisk Quick Lift

Avkdnning genom dragarmarna via
bojstav
Teleskop iska stabi I i seri n gsstag
Max pumpkapacitet: 34 l/min
Lyftkraft med dragarmarna i vAgriitt
ldge: 2900 kP/29.0 kN

Utvtind i gt reg leri ngshandtag for ldges-

regleringen
Variabel sdnkkontrol I med hydraul isk
sparr
Reaktionsreg lering
Utvtindig hydraulik: 2 st omstdllbart
reglage + 1 st med flytlaige
TemporArt tillgiinglig oljemtingd: ca 25 |

El-system
Batteri: 12V 170 Ah
Vdxel stromsgenerator: 540 Watt
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW
Komplett belysningsanldggning med
varningsblinkers
Stikerhetsstart
Kal lstartutrustn i ng: termostart

Ddcksutrustning
Fram: 11:2110x24" Bak:
Fram: 11.2110x24"

16.9/14x30"

Bak: 12.4111 x36"

Dragutrustning
Fabri ksmonterat kombi nationsdrag.

Axla drag

trtrtrtr
Traktorer
Aterf orsziljare:

Marknadsfores av:
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Dimensioner och vikter
(Med 16.9/14x30" dack)

A - Hjulbas: 2199 mm
B -Totalldngd: 3414 mm
C - Hojd till motorhuv: 1445 mm
D -Hdjd till ratt: 1822mm
E -SpArvidd fram (7-ltigen): frAn 1545

till 1875 mm
F -SpArvidd bak (7-liigen): frAn 1400
till 2000 mm
G - FrigAngshojd under f ramaxel:
590 mm
H - FrigAngshojd under f rdmre

|

differential: 368 mm

-Hojd till avgasrdr:2578 mm
L - Hojd till hyttak: 2528 mm

Vikt med hytt utan
portfoljvikter: ca 3070 kg

Hyttalternativ*
OECD godkiind Fiat Komfort hytt som
ett ekonom alternativ.
i

Uppgifterna i denna broschyr er av allman karraktar.
Fiat Trattori torbehAller sig retten att endra uppgivna specif icationer nar sA pAkallas utan f6rpliktelser mot tidigare utgivna
orod ukter.

att vara sdker pi att fA korrekta, detaljerade och senaste
informationer, tala med Er FIATAGRI Aterf6rsdliare.
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