TRAKTOR AGROTAHAČ TATRA PHOENIX 6x6
ŘEŠENÍ PRO VAŠI AGRODOPRAVU

- NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
- RYCHLÁ KOMFORTNÍ PŘEPRAVA
- NÍZKÝ MĚRNÝ TLAK NA PŮDU

- VYSOKÁ PRODUKTIVITA DOPRAVY
- EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ AGRODOPRAVY
- ŠIROKÝ SORTIMENT NÁSTAVEB
AGROTAHAČ 6x6
Originální koncepce podvozku znacky TATRA predurcuje vozidla jím vybavená
pro provoz v tom nejtežším terénu. Nezávislé výkyvné polonápravy se
vzduchovým pérováním zarucují vynikající komfort pro ridice. V terénu pak navíc
umožnují dosáhnout vyšších rychlostí, než kterými se pohybují vozidla s tuhými
nápravami.
TATRA agrotahac 6×6 je díky svému podvozku vhodný pro použití v zemedelské
preprave nejen mimo silnice, ale i po silnicích ci zpevnených komunikacích.
Efektivní provoz v terénu i na silnici zajištuje predevším výkonný a pritom úsporný
motor PACCAR MX ve trech výkonových variantách v kombinaci s
automatizovanou 16stupnovou prevodovkou ZF AS Tronic nebo 6stupnovou
automatickou prevodovkou Allison.
Spolecne s vhodným návesem dokáže tento agrotahac zásadním zpusobem
zvýšit produktivitu preprav zemedelských produktu a hmot. Stává se tak ideálním
rešením pro typy podniku, které hospodarí na vetších rozlohách nebo jejichž
objem preprav prevyšuje objem mechanizacních prací. Díky rychlejší preprave je
vhodný pro takové produkty, u kterých je výsledná kvalita závislá na rychlosti
zpracování. TATRA agrotahac 6×6 zároven respektuje
požadavek na snižování merných tlaku na pudu, a proto jsou
pro jeho výbavu doporuceny nízkotlaké
flotacní pneumatiky.
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TRAKTOR AGROTAHAČ TATRA PHOENIX 6x6
TECHNICKÉ PARAMETRY
AGROTAHAČ 6x6
NÁDRŽE

MOTOR
Typ:
Počet v?lc?:
Vrt?n?/zdvih:
Objem:

Palivová 2x 200 litrů
AdBlue 45 litrů

Paccar MX , EURO 5
6
130/162 mm
12,9 litr?

HMOTNOST (pro pneu 445/65 R22,5)
Provozní
11 150 kg
Z toho na: - prední nápravu
6 650 kg
- zadní nápravy
2 × 2 250 kg
Celková hmotnost vozidla
25 000 kg
Max.technická prípustná hmotnost* 27 000 kg
Celková hmotnost soupravy
48 000 kg
Maximální technická prípustná hmotnost
soupravy
75 000 kg
Zatížení tocnice
16 500 kg
*Vyšší hmotnost závisí na typu pneumatik a
jednomontáži

PŘEVODOVKA
ZF 16S 2530, 16stupňová, manuální
Na přání: ZF 16AS 2630 AS Tronic, 16stupňová,
automatizovaná Allison 4500,
automatická, 6stupňová, integrovaný retardér

ZADNÍ NÁPRAVA

TYP
MX265
MX300
MX340

VÝKON (kW/PS) TOČIVÝ MOMENT (Nm)
265/360
300/408
340/462

1775
2000
2300

2 600 mm
6 965 mm
3 250 mm
325 mm

KOLA
Pneumatiky - prední náprava 500/60 R22,5
- zadní nápravy 600/50 R22,5
Disky
- prední náprava 15.00 × 22,5
- zadní nápravy 20.00 × 22,5
Automatické centrální huštení kol – systém CTIS

VOLITELNÁ VÝBAVA

PŘEDNÍ NÁPRAVA

ROZMĚRY
Šířka
Délka (po zadní světla)
Výška (po střechu kabiny)
Světlá výška

Pohánené, s výkyvnými polonápravami, kolové
redukce, mezinápravový diferenciál,
osové diferenciály, pérování vzduchovými
vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými
pružinami,
stabilizátor prostrední nápravy
Na prání: riditelná poslední náprava s
elektrohydraulickým systémem ovládání do
rychlosti 40 km/h.

KABINA

- zadní traktorový záves, vcetne typu
- prizpusobení prední cásti vozidla pro montáž
neseného náradí
- dvojitý okruh hydrauliky návesu
- výstupy hydrauliky v prední i zadní cásti vozidla
- chladic hydraulického oleje
- hydraulické zarízení pro náves a príves se ctyrmi
nezávislými okruhy rízení

??zen?, poh?n?n?, s v?kyvn?mi polon?pravami,
kolové redukce, p?ipojiteln? pohon,
osov? diferenci?l,
pérov?n? vzduchov?mi vlnovci a teleskopick?mi
tlumiči, stabiliz?tor.

Krátká, dvoumístná
Ochrana kabiny systémem ROPS /FOPS
Na přání:
- automatická klimatizace

JÍZDNÍ VLASTNOSTI
Max. rychlost

65 km/h
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