CHARAKTERISTIKA
PODVOZEK
MOTOR

CHLAZENÍ

SPOJKA
PŘEVODOVKA

druh:
druh:

rozvod:
zdvihový objem:
vrtání/zdvih:
kompresní poměr:
kroutící moment:
výkon:
druh: kapalinové přetlakové uzavřené s termoregulátorem, nuceným pohybem
kapaliny čerpadlem motoru a trubkovým lamelovým přetlakovým náporovým
chladičem s přídavným ventilátorem
druh: suchá třecí pružinová jednokotoučová s nýtovaným třecím obložením, přímým
vypínáním a mechanickým ovládáním
druh: čtyřstupňová se zpětným chodem s čelními ozubenými koly se šikmým
ozubením a blokovanou synchronizací
převody: 4,27/2,46/1,59/1,00/-5,61
ovládání: řadicí pákou na podlaze

REDUKČNÍ PŘEVODOVKA

druh:
převody:
ovládání:
PŘEDNÍ NÁPRAVA
druh:
ZADNÍ NÁPRAVA
druh:
převod diferenciálu:
ovládání uzávěrky:
převod redukcí:
PŘEDNÍ KOLA
pneumatiky:
ZADNÍ KOLA
pneumatiky:
ŘÍZENÍ
druh:
BRZDY
nožní:
ruční:
ELEKTRICKÁ INSTALACE napětí:
ukostření:
kapacita akumulátoru:
PALIVO

třímístný dvounápravový traktor s řízenou přední nápravou a poháněnou
a bržděnou zadní nápravou
uzavřený rám svařený z ocelových profilů
čtyřdobý benzinový karburační zážehový vodou chlazený řadový čtyřválec
s cirkulačním čerpadlem, spádovým karburátorem a membránovým podávacím
palivovým čerpadlem
visutými ventily v hlavě válců (OHV) a řetězem poháněným vačkovým hřídelem
1221 ccm
72/75 mm
7:1
86 Nm při 2500 ot/min
33 kW při 4200 ot/min

dvoustupňová s čelními ozubenými koly s přímým ozubením
3,16/1,00
řadicí pákou na podlaze
tuhá výkyvná
uzavřená ocelová skříň
3,91
řadicí pákou na podlaze
2,14
6,40-15
8,3/8-24 se šípovým dezénem
šroubem a maticí
vzduchová jednookruhová bubnová působící na zadní kola
mechanická s lany ovládaná pákou na podlaze působící na zadní kola
12 V stejnosměrně
- pól
44 Ah

druh: bezolovnatý automobilový benzin
oktanové číslo: 91
objem nádrže: 25 l

BAREVNÉ PROVEDENÍ
kapota, zadní blatníky, disky kol:
zbývající časti:
ROZMĚRY
délka:
šířka:
výška:
rozchod:
rozvor:
HMOTNOST
HMOTNOST PŘÍVĚSU bržděného:
nebržděného:
NÁVRH
KONSTRUKCE
TECHNOLOGIE
PŘÍPRAVA VÝROBY
ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU
VÝROBA
PŘEDMONTÁŽ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
MONTÁŽ
OVĚŘENÍ

červeň rumělková tmavá (8191)
šeď pastelová (1010)
2950 mm
1400 mm
2100 mm
1200 mm
1900 mm
1415 kg
3000 kg
1500 kg
od 2.6.1987 do 23.9.2006 16:35 SELČ
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