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Základní technické parametry traktoru HATTAT C3080
Motor
-

vznětový, přeplňovaný, kapalinou chlazený, 4válcový Common Rail
emisní norma TIER IIIB
vzduchový filtr suchý s indikátorem znečištění
výrobce PERKINS
výkon 55 kW (75 koní)
objem 3.387 cm3
maximální kroutící moment 318 Nm
Palivová nádrž o objemu 70 l

Převodovka
- mechanická, plně synchronizovaná, reverzační
- počet převodových stupňů 12 vpřed + 12 vzad
- spojka suchá dvoukotoučová
- elektrohydraulicky zapínaná uzávěrka zadní nápravy
- samosvorný přední diferenciál
- rychlost 35 km/hod

Vývodový hřídel
- s 6-drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH 540/750 ot./min
Hydraulika
- regulace polohová, silová, s automatickým zdvihem
- zadní tříbodový závěs kat. II
- max. zvedací síla 3.000 kg
- dodávka hydraulického čerpadla 45 l/min. / 195 bar pro přídavná
zařízení
- přídavný rozvaděč 2sekční, vnější vývody 4 rychlospojky
Brzdy
-

ZN hydraulicky ovládané vícekotoučové
PN automatické připojování pohonu 4x4 při brždění
vnější brzdy vzduchové 2+1 přípojka pro vlek
parkovací brzda – mechanická

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany
Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz
IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618
Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.
Stroje a zařízení pro údržbu komunikací
Kola
přední
zadní

300/70 R20
380/85 R30

- kola vybavena plastovými blatníky (na přední nápravě stavitelné)
(hnané obě nápravy 4 WD s možností připojení nebo odpojení přední nápravy)
- uzávěrka přední nápravy samosvorná, zadní elektrohydraulicky zapínatelná
Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Rozvor
Celková výška
Světlost
Provozní hmotnost

3.930 mm
1.680 mm
2.030 mm
2.520 mm
468 mm
3.200 kg

V nabízené výbavě traktoru je zahrnuto:
- bezpečnostní kabina (ROPS)
- digitální přístrojová deska
- přední a zadní stěrač s ostřikovači
- topení kabiny
- klimatizace kabiny – mechanická
- mechanicky odpružená sedačka
- 2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu
- automatická hubice, výškově stavitelný závěs
- spodní tažná lišta
- tříbodový závěs kat. II
- závaží zadních kol
- čelní odnímatelné litinové závaží
- výstražný maják oranžové barvy
- autorádio se vstupem USB
- výklopná čelní kapota se světlomety
- návod k obsluze v ČJ
- katalog N.D.
- servisní a záruční sešit
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Spolu s traktorem obdržíte technický průkaz, který je podkladem pro přidělení RZ v ČR.
Traktor splňuje všechny požadavky a podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.
Servisní a prodejní zastoupení včetně ND je v současné době u 6-ti autorizovaných středisek,
které jsou uvedeny v servisním sešitu který obdržíte při dodávce traktoru.
Výjezd servis. vozu nejpozději do 24 hod. po ohlášení a specifikaci závady.
Servis 24 hod. denně včetně sobot, nedělí, svátků.
Po dobu záruky veškeré práce a díly zdarma, mimo spotřební materiál (břity, podložka břitu,
držák břitu, oleje, maziva, filtry, ložiska rotoru a opěrného válce atp.)
Dodávky standardních spotřebních dílů ND zajištěny na základě písemných
objednávek E-mailem nebo faxem službami DHL, PPL, Top trans apod.
do cca 24 až 48 hod po objednání.

Záruka na traktory HATTAT je 24 měsíců bez omezení Mth ode dne předání. (servisní
intervaly po 250 Mth).
Termín dodání: cca 60 dní od podpisu kupní smlouvy
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