Flat 8O-9O

Motor

Hastigheter kmlh

Fiat 8045,05 sugmotor, vattenkyld
Diesel med direktinsprutning
Antal cylindrar: 4
Cyl.diam x slagldngd: 104x 115 mm

Framit

Cyl.volym: 3980 cm3
Kom pressionsforhAl lande: 17:1
Max effekt Din Hk/kW:80/58.9

Vid varv/minut: 2500
Max vridmoment kpm/N m:26,71267
Vid varvimin: 1400
Specif ik brdnslefdrbr. vid
max. vridmoment: 153 gram/Hkh
Specif ik brdnsleforbr. vid
max. effekt: 163 gram/Hkh
Dynamisk utbalanseri ng av vevaxel n
Oljebadsl uftrenare med centrif u gal-

fdrrenare
Dubbla brdnslefilter

Koppling

-

Motor: 11" enkel torrlamell med
keramiska beliigg
PTO: 11" enkel torrlamell med
separat manovrering
Sjtilvjusterande med trycklagret
i sttindig kontakt med fingrarna

Bromsar

Back

1:an lAg
1.8
1.8
2:an lilg
2.8
2.8
3:an lAg
3.4
3.4
1:an mellan 4.2
4.2
4:an lAg
5.4
5.4
2:an mellan 6.5
6.5
3:an mellan 7.9
7.9
1:an hog
9.9
9.9
4:an mellan 12.6
12.6
15.2
2:an hog 15.2
3:an hog 18.7
18.7
4:an hdg 29.7
29.7
(Med hjulutrustning 13.6 x 38")

Tlansmission
VdxellAda: 12vdxlar fram och 12back,

helt synkroniserad

Skiftning mellan fram och back sker
med separat spak
Differential med mekanisk differentialspdrr. Utloses hydrauliskt

Fdrd broms: vAta skivbromsar,

hydrau I iskt mandvrerade
Parkeri ngsbroms: vAt skivbroms, helt
oberoende med hand mandvrerad

spak. Blinkande varningljus f6r
Atdragen handbroms

Framarel
Teleskopisk. Med justerbar spArvidd

i

6ldgen
V€indradie:3.2 m

Styrning
Hydrostatisk med separat oljekrets
Instdllbar ratthojd och lutningsvinkel

Kraftuttag
Helt oberoende: 540-1000 V/min
samt vdg beroende. Varvtal somstdllning sker med spak
1r/8"-G och 21 splines axel
Effekt OECD Hk/kW: max. 70151.5
Vid 540 V/min 64147.1
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200

Antal PTO-varv per hjulvarv vid
vdgberoende drift:
8.9 (vid 540 V/min) 15.2 (vid-1000 V/min)

Hydraulsystem

Fiirarplats

Volymer

Med dragkraft- laiges- och bland-

OECD godktind Fiat Supbr Comfort

reglering
Ny automatisk quick lift
Avkdnning genom dragarmarna via
bdjstav
Teleskopiska dragarmar och stabi I iseringsstag
Max pumpkapacitet: 34 l/min
Max arbetstryck: 190 bar
Lyftkraft med dragarmarna i vAgriitt

hytt

Brdnsletanken:
Motorns oljevolym:
Bakre transmission
och hydraullyften:

ldge: 3500 kg/35.0 kN

Utvind igt reg leri ngshandtag fdr laigesregleringen
Variabel sdnkkontroll med hydraulisk
spdrr
Reaktionsreglering
Utvaindig hydraulik: 2 st omstdllbara

reglage + 1 st med flytliige
Tempordrt tillgainglig oljemeingd: ca 25

|

El-system
Batteri: 12 V 170 Ah
Vdxel stromsgenerator: 540 Watt
Startmotoreffekt: 4.8 Hk/3.5 kW
Komplett belysningsanldggni ng med
varningsblinkers
Sdkerhetsstart
Kal lstartutrustn i ng: termostart

Gummiupphaingd, rymlig hytt med lAg
ljudnivA och perfekt runt-om sikt.
Bekvdm in- och urstigning via halksdkra fotsteg. Hangande pedaler.
Ergonometriskt riktigt placerade manovreri ngshandtag med vdxelspakarna
placerade i en konsoll till hdger om
foraren. Stoppat forarsdte i De-lux
utforande med ftillbara armstod.
Instdllbart i hojd- och ltingdriktning

samt efter forarens vikt. Hydrauliskt

stdtdiimpat
Effektivt vdrme- och venti lationssystem som arbetar med overtryck
Def roster- och reci rcu lationsm u nstycken samt taklucka
Stora f ilter for rening av den insugna
luften
Oppningsbara sidorutor och bakruta
Elektrisk vi ndrutetorkare med dubbla
hastigheter och spolare
OverskAd I ig i nstrumentpanel med
elektron iska kontrol lf u n ktioner
9.00 x 16"

Bak: 16.9/14-34" eller 13.6112-38"
Dragutrustning
Fabri ksmonterat kom
Axla drag

bi

nationsdrag.

EtrETtr
Traktorer

Aterf 6rsdljare:

Marknadsfores av:

SAFINA LANTBRUK AB
241 OO ESLOV

39.2

|

Dimensioner och vikter
(Med 9.00x 16" och 16.9114-34" ddck)

A - Hjulbas: 2342 mm
B -Totallzingd:3518 mm
C - Hojd till motorhuv: 1490 mm
D - Hdjd till ratt: 1867 mm
E -SpArvidd fram (6-liigen): frAn 1400
till 1900 mm

F -SpArvidd bak (7-ldgen): frAn 1500

till 2100 mm

G - FrigAngshojd under f ramaxel:

I

505 mm
-

Hojd till avgasror: 2663 mm

L - Hojd till hyttak: 2613 mm
Vikt med hytt utan
portfoljvikter: ca 3150 kg

Uppgifterna i denna broschyr ar av allman karraktdr.
Fiat Trattori forbehaller sig ratten att andra uppgivna specif icationer ntir sA pAkallas utan f6rpliktelser mot tidigare utgivna
Drodu kter.
For att vara

041 3-1 80 30

1

|

siiker pA att fA korrekta, detaljerade och senaste
informationer, tala med Er FIATAGRI aterf6rsaljare.

Dicksutrustning

Fram:

93
8.16

