
INFINITY TRANSMISSIE

OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR GESPECIALISEERDE GEBRUIKERS

Omkeerbare tractor met knikbesturing, 4 cilinder 75 pk turbomotor, 
hydrostatische transmissie en smalle spoorbreedte. Stabiel en veilig 
op hellingen, ideaal voor gebruik in combinatie met hydraulische 
of PTO aangedreven werktuigen. Multifunctioneel inzetbaar bij 
heel veel verschillende werkzaamheden. Met de Infinity-transmissie 
kunt u in beide richtingen met dezelfde snelheden werken. De 
tractor beschikt over twee mechanische groepen (0-15 en 0-40 km) 
elk met 3 hydrostatische groepen die u rijdende weg handmatig of 
automatisch kunt schakelen. Bij het loslaten van het rij-pedaal 
remt de tractor af. De shuttle bediening voor het veranderen van  
de rijrichting kunt u rijdende weg gebruiken.

Met de Cruise Control-modus kunt u het motortoerental en de 
rijsnelheid van de tractor onafhankelijk regelen, zelfs bij 
variaties in de belasting; Intellifix moduleert automatisch de 
rijsnelheid op basis van de belasting op de aftakas. Alle 
Infinity-functies communiceren met elkaar via CAN-BUS-
technologie.

Gemakkelijke toegang tot het motorcompartiment zorgt voor 
eenvoudige reiniging van de twee koelers, die naar buiten 
open scharnieren. Optioneel kunt u kiezen voor het ACS 
automatisch reinigingssysteem. De omkeerbare luchtstroom 
zorgt hierbij voor een maximale koelefficiëntie. Het systeem 
garandeert een continue werking, zelfs in toepassingen waar 
het rooster continu verstopt, wordt deze eenvoudig schoon 
geblazen.
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Omkeerbare tractor met fuseebesturing, 4 cilinder 75 pk turbomotor,
hydrostatische transmissie en middelmatige smalle spoorbreedte.
Stabiel en veilig op hellingen, ideaal voor gebruik in combinatie met
hydraulisch of PTO aangedreven werktuigen. Multifunctioneel
inzetbaar bij veel verschillende werkzaamheden. Met de In�nity
transmissie kunt u in beide rijrichtingen met dezelfde snelheid
werken. Met twee mechanische groepen (0-15 en 0-40 km) elk met 3
hydrostatische groepen die u rijdendeweg handmatig of
automatisch kunt schakelen. Bij het loslaten van de rijpedaal remt
de tractor af. De shuttle bediening voor het veranderen van de 
rijrichting is rijdendeweg te gebruiken.

Met de Cruise Control-modus kunt u het motortoerental en de 
rijsnelheid van de tractor onafhankelijk regelen, zelfs bij variaties in 
belasting. Intelli�x moduleert automatisch de rijsnelheid op basis 
van de belasting op de aftakas. Alle Infinity functies communiceren 
met elkaar via CAN-BUS technologie.

Gemakkelijke toegang tot het motorcompartiment zorgt voor 
eenvoudige reiniging van de twee koelers, die naar buiten open 
scharnieren. Optioneel kunt u kiezen voor het ACS automatisch 
reinigingssysteem. De omkeerbare luchtstroom zorgt hierbij voor 
een maximale koelefficiëntie. Het systeem garandeert een continue 
werking, zelfs in toepassingen waar het rooster continu verstopt, 
wordt deze eenvoudig schoon geblazen.
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*Min. buitenbreedte, 
138 cm op standaard banden

Afmetingen: banden 31x15.50-15 Terra

Chassis: ACTIOTM – met oscillatie tot 15 °.
Omkeerbaar RGSTM - fusee besturing • 4 wiel aangedreven • 4 
eindaandrijvingen.

Motor: Diesel direct injection met- 4 Cilinders - 16 kleppen - 
TURBO intercooler - Stage V Common rail -  55,4 kW / 75 PK - 
2450 rpm - 2482 CC

Transmissie: Hydrostatische transmissie met continue 
snelheidsvariatie met 3 elektrisch bediende groepen en twee 
mechanische groepen (0-15 en 0-40 km/u). Elektohydraulische 
rijrichting omkering. Functies: automatische transmissie,
"Automotive systeem", instant cruise control, memo cruise 
control, memo motor tpm, dual memo cruise control, intelli�x, 
snel omkeren, begrenzing tpm, rijmodus (3 instellingen) Anti 
blokker functie op transmissie en aftakas, diagnose

PTO: 540/540E tpm onafhankelijk en rijafhankelijk met 
progressieve elektro-hydraulische inschakeling, instelbaar in 
Normale of Plus positie

Hydraulissch systeem:  2 onafhankelijke pompen, standaard 
met mechanische regelventielen. optioneel: positieregeling, 
ON/OFF joystick, proportionele joystick, hydraulische last 
ondersteuning, Superbrake, ACS ventilator, hydraulische 
topstang en trekstang, demping achter, maximaal 12 
hydraulische koppelingen. 

Remmen: Hydraulische schijfremmen voor en achter in oliebad. 
Onafhankelijke nood- en parkeerrem: band-type op transmissie. 
Stuur-remmen op de achterwielen

Gewicht: 2205 kg met roll bar - 2365 kg met StarLight cabine

Comfort: Multifunctioneel dashboard met kleurendisplay, LED-
indicatoren en diagnosefunctie - Platform gemonteerd op Silent 
Blocks - Hydraulische besturing met 1 doorlopende cilinder- 
Opklapbare rolbeugel - Starlight panoramische cabine 
(optioneel) met airconditioning – Front hefinrichting 
(optioneel)

Importeur Dealer


