
יצרן

Optum 300 CVXOptum 270 CVXדגם טרקטור
מנוע

דגם מנוע

(ק"סמ)נפח / מספר צילינדרים 

סוג מנוע

ביצועי מנוע

313288ס"עם מערכת ניהול מנוע כ- מכסימום הספק מנוע 

300271כוח סוס- הספק מנוע נומינאלי 

סיבובי מנוע להספק נומינאלי

מכסימום מומנט עם מערכת ניהול מנוע 

מטר/ניוטון@ד"סל
1,282 @ 1,4001,194 @ 1,400

28%32%(באחוזים)תוספת מומנט עם מערכת ניהול מנוע 

(אוריאה)ליטר -נפח מיכל סולר 

קבינה

מבנה

מיזוג אוויר

מושבים

רדיו

מראות

תאורה

איזובס

ניהוג אוטומטי

בקר החלקה

גיר- מערכת הנעה 

סוג גיר

ש "מכסימום מהירות נסיעה קמ

שינוי כיוון נסיעה- רוורסר / שאטל 

סרנים אחורי וקדמי- נעילת דיפרנציאל 

בלמים

PTO

PTOהפעלת 

סיבובי מנוע@ ד " סלPTOמהירות סטנדרט 

PTOחיבור 

ס" כ240ס" כ270(כוח סוס) PTOהספק 

נסיעה והיגוי

סוג הנעה

מערכת שיכוך- סרן קדמי 

ASCהיגוי מיוחד 

מעלות- זוית היגוי מכסימאלית 

(מטר)רדיוס סיבוב מינימאלי 

 יחודית לקייסAdaptiv Steering Controlמערכת 

מטר 7.7

רב דיסקיות טבול שמן עם מערכת ניהול אוטומטית

מופעלים הידראולית רב דיסקיות טבול שמן

הפעלה חשמלית 

540 / 540E / 1,000 / 1,000E @ 1,930 / 1,598 / 1,853 / 1,583

 שיניים6/ שיניים  21   - 1 3/8"

4X4הנעה 

שיכוך הידראולי

 מעלות55

ISOBUS מובנה

הכנה לחיבור ניהוג אוטומטי

בקרת החלקה מובנית

גיר רציף 

50 Eco

אלקטרו הידראולי

קבינה מפוארת

מיזוג אוויר כולל בקרת אקלים אוטומטית

מושב ליד הנהג+ מושב בד פניאומטי 

רדיו דיסק בלוטוס

מראות צד חשמליות

קלקה'צ+  פנסי תאורה 8

Case IHאוסטריה 

Fiat Power Train -  FPT

6 / 6,728

-HIמערכת ,  שסתומים24מנוע דיזל טורבו מסילה משותפת 

eSCR 4טיר -  ואינטרקולר

ד" סל1,800

630 (96)
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יצרן

Optum 300 CVXOptum 270 CVXדגם טרקטור

Case IHאוסטריה 

מערכת הידראולית

סוג המערכת

(דקה/ליטר)הספק משאבה הידראולית 

(בר)לחץ מערכת הידראולית 

הפעלת סלקטורים הידראוליים

מספר סלקטורים אחוריים

(ג"ק)ההרמה ' כשר הרמה בזרועות בנק

(ג"ק)ברמה ' מ מנק" ס60כשר הרמה בזרועות 

קטגוריית חיבור זרועות

מימדים

(ג"ק)משקל הטרקטור 

(מ"מ)אורך הטרקטור 

(מ"מ)גובהה הטרקטור 

(מ"מ)מרווח סרנים 

(מ"מ)אחורי / מרווח גלגלים אפשרי קדמי 

(ג"ק)משקולת קדמית 

גלגלים אחוריים אפשריים

תוספות אפשריות

אופציה לסלקטורים במרכז הטרקטור

תוספת סלקטורים אחוריים

(ש"קמ)אופציה למהירות נסיעה מכס 

מערכת ניהוג אוטומטית

(ג"ק)משקולות גלגלים אחריים 

(דקה/ליטר)הספק משאבה הידראולית 

זרועות קדמיות

PTOסיבובי מנוע@ ד " קדמי סל

ניהוג אוטומטי

 7"מסך מגע 

חבילת תאורה מורחבת

"46 - "38

 יציאות3הפעלה אלקטרונית עד 

מקורי קייס

מקורי קייס

 פנסי לד14 ואו 12

ג" ק10,500

מ" מ5,700

מ" מ3,265

מ" מ2,995

1,840-2,374 / 1,840-2,258

ג" ק818כ "סה- ג " ק45משקולות  12

 יציאות4הפעלה אלקטרונית 

ג" ק11,058  

ג" ק10,305

II / IIIקטגוריה 

דקה/ ליטר233

ג" ק65 משקולות 6

אופיונאלי

40 Eco

 יציאות5הפעלה אלקטרונית עד 

מערכת הידראוילת מרכז סגור עם ספיקה משתנה

דקה/ ליטר165

 בר215

הפעלה אלקטרונית עם בקרת ספיקה

1,000 / 1,000E @ 1,886 / 1,585

ג" ק5,821כושר הרמה 
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