LPKS Latraps
Lietuvas iela 16a, Eleja
Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

Traktors Deutz Fahr 5125

Dzinēja maksimālā jauda (ECE R 120)

92.8 kW/126 Zs

Dzinēja nominālā jauda ( ECE R 120), Nm 500

88 kW/120 Zs

Dzinēja nominālie apgr./min
2200-1
DEUTZ TCD 3,6 l L04 - 4 cilindri, Tier4 (Tier 4 final), dzinēja tilpums 3620 cm3, SCR ("Selective Catalytic Reduction"),
AdBlue, DOC, EGR. Dzinēja apgriezieni ar atmiņu (2.gab.), elektr. hidrauliski regulējami transmisijas pārnesumi, PTO,
4WD, hidrauliskās izvadu sekcijas ar dekompresijas sistēmu, elektr. akumulatora masas slēdzis kabīnē.
Aprīkojums Deutz-Fahr 5125:
Regulējama stūres kollona
Vadītāja sēdeklis Max-Professional (gaisa amortizāciju, regulējama pozīcija, dokumentu turētājs)
Radio/MP3 magnetols ar 2 skaļruņiem
Pasažiera krēsls ar drošības jostu
Teleskopiski regulējami arējie atpakaļskata spoguļi
Jaunā D2L Klases kabīne ar apsildi un ventilāciju
Digitāls displejs
Gaisa kondicionieris
Degvielas tvertne 135 litri + 8 litri AdBlue
Kabīne aprīkota ar gaisa filtru
Krāsa DEUTZ zaļā
Visu riteņu piedziņa 4WD
Transmisija 50km/h, limitēta uz 40 km/h ar "Super-economy" pazeminātiem dzinēja apgriezieniem
5-ātrumu transmisija 30+30 ar "Powershift", 3 pazeminātajiem pārnesumiem (pārslēgšanās slodzē)
"Stop & Go" sistēma - bez sajūga apstāšanās
Parkošanās bremze
Hidrauliskā sūkņa ražība 90 l/min
Trīs-punktu aizmugurējā uzkara ar automātiskām augšējām un apakšējām atsaitēm
Elektr. kontrolējama aizmugurējā uzkare
Brīvā hidrauliskā atplūde
3 hidrauliskie izvadu pāri (mehāniski) ar plūsmas regulāciju
Hidrauliskās piekabes bremzes
Aizmugurējās uzkares celtspēja 5 410 kg
Aizmugurējā jūgvārpsta - PTO 540/540E/1000/1000E
AUTO PTO - automātiskā jūgvāprstas on/off
Neatkarīgā hidrauliskā disku bremzēšanas sistēma
Riepas priekšā 420/70R24, aizmugurē 480/70R34, ražotājs - pēc rūpnīcas izvēles
Kabīnes amortizācija (Silentblock)

Priekšas tilta amortizācija
Hidrauliskā stūrēšanas sistēma ar diviem pagriešanas cilindriem un neatkarīgu hidraulisko sūkni
Akumulators 12V-100h-650A
Priekšējās satiksmes gaismas
Bākuguns
2 priekšējās / 4 aizmugurējās darba gaismas uz kabīnes jumta
2 papildus darba gaismas kabīnes priekšā
7-PIN savienojums kabīnē
12V pieslēgums kabīnē
Priekšējie dubļusargi nolokāmi
Ārējā jūgvārpstas un uzkares kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Instrumentu kaste
Priekšējā uzkare ar celtspēju 1850kg un 2 papildus darba lukturiem
Automātiska augšējā atsaite priekšas uzkarei
Agregātu sakabe uzkares liftā
Jūgstienis un Piton-Fix sakabe
Instrukcija Latviešu valodā

Cenā iekļauta tehnikas piegāde un apmācība!!!

LPKS Latraps piedāvātā garantija - 2 gadi vai 2000 motorstundas.

Traktora Deutz-Fahr 5125 cena EUR bez PVN:

61 900,-

PVN 21% EUR:
Cena EUR ar PVN:

12 999,74 899,-

Ar cieņu,
Ansis Ansbergs
LKPS ,,Latraps’’tehnikas nodaļa
Tel. +371 20040996
E-pasts: ansis.ansbergs@latraps.com

