
 TIER4 הינה סדרה חדשה לגמרי של טרקטורים בגודל בינוני - המשלבים מנועים חדישים בתקן  T4  סדרת
.24X24 12 וכלה בממסרה עם פיקוד אלקטרוניX12 ומבחר ממסרות-החל בממסרה מכנית פשוטה

תא המפעיל המשוכלל של סדרה זו הינו המילה האחרונה מבחינה ארגונומית ומאפשר למפעיל עבודה 
נוחה ביותר במינימום מאמץ, התעייפות או רעש.

כאשר תא מפעיל סגור אינו נדרש - ניתן לקבל דגמים אלו גם עם מסגרת בטיחות מתקפלת.
מבחר משאבות ואביזרים הידראולים - כמו גם מבחר הגלגלים, 3 מהירויות PTO וכו' - מאפשרים התאמה 

מוחלטת של הטרקטור לכל צרכי החקלאי.
 

לכל מטרה T5 סדרת טרקטורים 

רחוב יוסף לוי 15 חיפה 2611101, טל: 04-8471230, פקס: 04-8411117
danak@feldman.co.il :משרד מכירות: 04-8471226, מייל

1934

www.feldman.co.il   בקרו אותנו ב-



לפרטים נוספים אנא פנו אל: מזכירות שיווק 04-8471226
נציגנו בשטח - בני שורגי- מכירות צפון ומרכז  050-8485015,
מרדכי איובי - מכירות דרום  050-8485014.
מחלקת שירות - מפרץ חיפה 04-8471267/250  מחלקת חלקי חילוף צפון, מפרץ חיפה - 04-8471264, טארק 050-7769259.

T5.75 T5.85 T5.95 T5.105 T5.115  T5.100
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 T5.110
EC

 T5.120
EC  דגם הטרקטור

F5C/3400 דגם מנוע / נפח

TIER 4  תקן זיהום אוויר

קיים  טורבו + מצנן בניים

75/(55) 86/(63) 99/(73) 107/(79) 114/(84) 99/(73) 107/(79) 117/(86) הספק מנוע )קילוואט/ כ"ס(

160 165  נפח מיכל דלק

לא קיים 12 נפח מיכל AdBlue  )אוריאה(

12 X 12 12 X 12 לא קיים תיבת הילוכים סטנדרטית עם רוורסר מכני

24 X 24 24 X 24 24 X 24 16 X 16 תיבת הילוכים סטנדרטית עם רוורסר חשמלי

קיים אופציה להילוכי זחילה

48 65 ספיקה הידראולית סטנדרטית ליטר לדקה

4400 5420 כושר הרמה מקסימאלי בזרועות )ק"ג(

קיים קיים לא קיים  אופציה למסגרת בטיחות מתקפלת

אופציה אופציה קיים קיים קיים קיים  תא מפעיל ממוזג

לא קיים אופציה תא מפעיל משוכך

600 מרווח הטיפולים )שעות עבודה(

820 820 1310 1310 1310 2270 מהירות מינימאלית ללא הילוכי זחילה )מ'\שעה(

מידות טרקטור אופייניות )תלויות באיפיון 
הטרקטור והגלגלים(

404 416

210 210 רוחב אופייני )ס"מ(

257 270 גובה אופייני )ס"מ(

3700 /3380 3700 /3380 3700 3700 3700 5350 משקל הטרקטור  )קבינה / מסגרת בטיחות(

 דגם הטרקטור

דגם מנוע / נפח

 תקן זיהום אוויר

 טורבו + מצנן בניים

הספק מנוע )קילוואט/ כ"ס(

 נפח מיכל דלק

נפח מיכל AdBlue  )אוריאה(

תיבת הילוכים סטנדרטית עם רוורסר מכני

תיבת הילוכים סטנדרטית עם רוורסר חשמלי

אופציה להילוכי זחילה

ספיקה הידראולית סטנדרטית ליטר לדקה

כושר הרמה מקסימאלי בזרועות )ק"ג(

 אופציה למסגרת בטיחות מתקפלת

 תא מפעיל ממוזג

תא מפעיל משוכך

מרווח הטיפולים )שעות עבודה(

מהירות מינימאלית ללא הילוכי זחילה )מטר לשעה(

אורך כללי )ס״מ(

רוחב אופייני )ס"מ(

גובה אופייני )ס"מ(

משקל הטרקטור  )קבינה / מסגרת בטיחות(

מידות טרקטור אופייניות )תלויות באיפיון הטרקטור והגלגלים(


