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Technické parametry strojů a vybavení
AGRI S

Výrobní označení

AGRI L

AGRI XL

LW180K

ZL30G

ZL50G

60 kW / 82 HP

93 kW / 126 HP

164 kW / 223 HP

6 000 kg

10 500 kg

18 000 kg

Délka stroje

5 400 mm

7 200 mm

8 100 mm

Šířka stroje

1 800 mm

2 300 mm

2 800 mm

Šířka lopaty “standard“

1 900 mm

2 500 mm

3 000 mm

Výška stroje

2 950 mm

3 250 mm

3 500 mm

Maximální zdvih “standard“

3 350 mm

3 850 mm

4 110 mm

Maximální kapacita lopaty

2 000 kg

4 000 kg

7 000 kg

Maximální přepravní rychlost

24 km/h

35 km/h

38 km/h

Pracovní cyklus

8, 5 s

10 s

10, 5 s

Trhací síla lopaty

55 kN

110 kN

170 kN

Výkon motoru
Provozní hmotnost stroje

Motor

čtyřdobý, vznětový s turbem

Převodovka

4WG POWER SHIFT a “kick down“

Počet rychlostních stupňů

2/2

Náprava přední / zadní

4 rychlosti dopředu, 3 rychlosti dozadu
pevná / výkyvná, maximální úhel výkyvu ±12°

Pohon

4x4

Redukce

planetová v náboji kola

Pneumatiky standard (volitelně agro šípové)

16/70–20

17, 5–25

23, 5–25

Vybavení stroje: bezpečnostní, izolovaná, protihluková, přetlaková kabina strojníka dle norem EU s klimatizacía
topením. Zvýšená filtrace a předfiltrace kabiny a motoru. Hydraulický systém ovládaný joystickem s micro–hydraulickým
okruhem, 3. hydraulický okruh pro příslušenství, centrální automatické mazání. Couvací kamera, komfortní plně
seřiditelné vzduchem tlumené sedadlo obsluhy, autorádio s USB a MP3, přídavné pracovní světlomety, celoplošné
blatníky kol, hasící přístroj.
Volitelné příslušenství a nářadí: rychloupínací závěs, reverzní CHOD ventilátoru chlazení, flotační agro
šípové pneumatiky, lopata standard, velkoobjemová lopata, vysokovýklopná lopata, lopata s přidržovačem,
adaptér na siláž a senáž, stohař, vykusovač siláže, nahrnovací a stohovací hrablo…

Prodejní cena stroje bez DPH

980 000 Kč

1 720 000 Kč

2 760 000 Kč

Robustní stroje s minimem elektroniky
a snadnou údržbou.
Spolehlivá a levná pracovní síla
pro zemědělství.

Akreditovaný dovozce XCMG pro Českou republiku
Autorizovaný dealer TEREX Ltd. a autorizovaný servis TATRA a.s.
prodej • servis • náhradní díly
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Vyhrazujeme si možnost změny prodejní ceny, vzhledu a technických parametrů nabízených produktů. Za případné tiskové chyby neručíme.

Obchodní označení

