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22

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

Rama ochronna -

Zaczep dolny -

Lampa ostrzegawcza 1 szt. -

Siedzisko mechaniczne wodoodporne -

Kolor niebieski pastel -

33.990
41.808/brutto

35.990
44.268/brutto

22 2WD 22 4WD

MODEL FARMTRAC 22 2WD FARMTRAC 22 4WD

SILNIK

Moc 22 KM @ 2600 obr./min. 22 KM @ 2600 obr./min.

Typ - NA / TC / TCI NA NA

Pojemność (cm3) 1318 1318

Średnica x skok tłoka 78x92 78x92

Max moment obrotowy, Nm (+/- 100-200 RPM) 72,7 @ 1800 obr./min. 72,7 @ 1800 obr./min.

PTO

Prędkość WOM-Std. 540/540E 540/540E

Prędkość orotowa WOM/silnik, obr./min. 540 @ 2504 / 540E @ 2035 540 @ 2504 / 540E @ 2035

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj mechaniczna o stałym zazębieniu mechaniczna o stałym zazębieniu

Liczba przełożeń 9 na 3 9 na 3

Rodzaj przekładni tylnej osi zwolnica zwolnica

Blokada mechanizmu różnicowego tak tak

SPRZĘGŁO

Rodzaj jednotarczowe jednotarczowe

HAMULCE

Rodzaj hamulce w kąpieli olejowej hamulce w kąpieli olejowej

Hamulec ręczny niezależny niezależny

3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA

3-punktowy układ zawiweszenia (geometria) kategorii I CAT IN CAT IN

HYDRAULIKA

Funkcje regulacja pozycyjna i siłowa regulacja pozycyjna i siłowa

Max. udźwig podnośnika 750 kg 750 kg

Rodzaj rozdzielacza / liczba szybkozłączy 1DA/2 1DA/2

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy ze wspomaganiem ze wspomaganiem

OŚ PRZEDNIA

Oś przednia 2WD 4WD

OPONY

Opony przednie 5.20 x 14 5.20 x 14

Opony tylne 8 x 18 8 x 18

POJAZD

Typ filtra powietrza suchy suchy

POjEmNOŚCI  (+/- 5%)

Pojemność zbiornika paliwa, ltr. 24 24

WYmIARY  (+/- 5%)

Długość, mm min.: 1896 max.: 2677 min.: 1896 max.: 2677

Szerokość, mm min.: 993 max.: 1510 (opony szosowe) min.: 993 max.: 1510 (opony szosowe)

Wysokość, mm min.: 1390 max.: 2192 min.: 1390 max.: 2192

Rozstaw osi, mm 1550 1550

Prześwit, mm 320 320

Waga, kg (bez obciążników) ~950 ~1000

INNE CECHY

Dolny wydech

ROPS

Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka

Wyłącznik odcięcia baterii

Czujnik obecności operatora

Spis tr
eści
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26

36.990
45.498/ brutto

38.990
47.958/ brutto

26 4WD 26 H 4WD

MODEL FARMTRAC 26 4WD FARMTRAC 26 H 4WD

SILNIK

Moc 26.5 KM @ 2700 obr./min. 26.5 KM @ 2700 obr./min.

Typ - NA / TC / TCI NA NA

Pojemność (cm3) 1318 1318

Średnica x skok tłoka 78x92 78x92

Max moment obrotowy, Nm (+/- 100-200 RPM) 79,4 @ 1800 obr./min. 79,4 @ 1800 obr./min.

PTO

Prędkość WOM-Std. 540/540E Tył - 540 & Mid PTO

Prędkość orotowa WOM/silnik, obr./min. 540 @2504 / 540E @ 2035 540 @2504 / Mid PTO - 2283 @ 2500

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj mechaniczna o stałym zazębieniu hydrostatyczna

Liczba przełożeń 9 na 3 3 zakresy do przodu i 3 zakresy do tyłu

Rodzaj przekładni tylnej osi zwolnica zwolnica

Blokada mechanizmu różnicowego tak tak

SPRZĘGŁO

Rodzaj jednotarczowe NA

HAMULCE

Rodzaj hamulce tarczowe mokre hamulce tarczowe mokre

Hamulec ręczny niezależny niezależny

3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA

3-punktowy układ zawiweszenia (geometria) kategorii I CAT I CAT I

HYDRAULIKA

Funkcje regulacja pozycyjna i siłowa regulacja pozycyjna i siłowa

Max. udźwig podnośnika 750 kg 750 kg

Rodzaj rozdzielacza / liczba szybkozłączy / wydajność l/min 1DA/2/21 1DA/2/21

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy ze wspomaganiem ze wspomaganiem

OŚ PRZEDNIA

Oś przednia 4WD 4WD

OPONY

Opony przednie 6 x 12 6 x 12

Opony tylne 8.3 x 20 8.3 x 20

POJAZD

Typ filtra powietrza suchy suchy

POJEMNOŚCI (+/- 5%)

Pojemność zbiornika paliwa, ltr. 24 24

WYMIARY (+/- 5%)

Długość, mm min.: 1896 max.: 2677 min.: 1896 max.: 2677

Szerokość, mm min.: 995 max.: 1510 (opony szosowe) min.: 995 max.: 1510 (opony szosowe)

Wysokość, mm min.: 1398 max.: 2192 min.: 1398 max.: 2192

Rozstaw osi, mm 1550 1550

Prześwit, mm 324 324

Waga, kg (bez obciążników) ~1000 ~1050

INNE CECHY

Dolny wydech

ROPS

Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka

Wyłącznik odcięcia baterii

Czujnik obecności operatora

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

Kabina 9000

Montaż Kabiny 1000

Rama ochronna -

Koła trawiaste przód 23x8,5-12, tył 33x15,5-16,5 2650

Koła Szosowe przód 23x8,5-12, tył 33x15,5-16,5 2800

Zaczep dolny -

Lampa ostrzegawcza 1 szt. -

Siedzisko mechaniczne wodoodporne -

Kolor niebieski pastel -

Ładowacz czołowy trzysekcyjny z samopoziomowaniem euroramka - udźwig do 500 kg 10500

Przedni TUZ + joystick 7900

Przedni TUZ 6200

Spis tr
eści
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39.990
49.188/brutto

41.990
51.648/brutto

30

30 4WD 30 H 4WD

MODEL FARMTRAC 30 4WD FARMTRAC 30 H 4WD

SILNIK

Moc 28.5 KM @ 2800 obr./min. 28.5 KM @ 2800 obr./min.

Typ - NA / TC / TCI NA NA

Pojemność (cm3) 1318 1318

Średnica x skok tłoka 78x92 78x92

Max moment obrotowy, Nm (+/- 100-200 RPM) 79,4 @ 1800 obr./min. 79,4 @ 1800 obr./min.

PTO

Prędkość WOM-Std. 540/540E Tył - 540 & Mid PTO2000

Prędkość orotowa WOM/silnik, obr./min. 540 @2504 / 540E @ 2035 540 @2504 / Mid PTO - 2283 @ 2500

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj mechaniczna o stałym zazębieniu hydrostatyczna

Liczba przełożeń 9 na 3 3 zakresy

Rodzaj przekładni tylnej osi zwolnica zwolnica

Blokada mechanizmu różnicowego tak tak

SPRZĘGŁO

Rodzaj jednotarczowe NA

HAMULCE

Rodzaj hamulce tarczowe mokre hamulce tarczowe mokre

Hamulec ręczny niezależny niezależny

3-PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA

3-punktowy układ zawieszenia (geometria) kategorii I CAT 1 IN CAT 1 IN

HYDRAULIKA

Funkcje regulacja pozycyjna i siłowa regulacja pozycyjna i siłowa

Max. udźwig podnośnika 750 kg 750 kg

Rodzaj rozdzielacza / liczba szybkozłączy / wydajność L 1DA/2/21 1DA/2/21

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy ze wspomaganiem ze wspomaganiem

OŚ PRZEDNIA

Oś przednia 4WD 4WD

OPONY

Opony przednie 6 x 12 6 x 12

Opony tylne 8.3 x 20 8.3 x 20

POJAZD

Typ filtra powietrza suchy suchy

POJEMNOŚCI (+/- 5%)

Pojemność zbiornika paliwa, ltr. 24 24

WYMIARY (+/- 5%)

Długość, mm min.: 1896 max.: 2677 min.: 1896 max.: 2677

Szerokość, mm min.: 995 max.: 1510 (opony szosowe) min.: 995 max.: 1510 (opony szosowe)

Wysokość, mm min.: 1398 max.: 2192 min.: 1398 max.: 2192

Rozstaw osi, mm 1550 1550

Prześwit, mm 324 324

Waga, kg (bez obciążników) ~1000 ~1050

INNE CECHY

ROPS,  dolny wydech

Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka

Wyłącznik odcięcia baterii

Czujnik obecności operatora, płaska podłoga z gumowymi wykładzinami, dżwignie biegów  
I reduktora umieszczone po bokach operatora.

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

Kabina 9000

Montaż Kabiny 1000

Rama ochronna -

Koła trawiaste przód 23x8,5-12, tył 33x15,5-16,5 2650

Koła Szosowe przód 23x8,5-12, tył 33x15,5-16,5 2800

Zaczep dolny -

Lampa ostrzegawcza 1 szt. -

Siedzisko mechaniczne wodoodporne -

Kolor niebieski pastel -

Ładowacz czołowy trzysekcyjny z samopoziomowaniem euroramka - udźwig do 500 kg 10500

Przedni TUZ + joystick 7900

Przedni TUZ 6200

OSTaTNIE SzTuKI

Spis tr
eści
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MODEL 6045 Heritage 2WD 
SILNIK FARMTRAC

Moc znamionowa 33.1 kW (46 KM) przy 1850 obr/min

Max. moment obrotowy 191 Nm przy 1000-1200 obr/min

Ilość cyl. / Poj. skokowa 3 / 3140

System chłodzenia cieczą

Filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY FARMTRAC

Sprzęgło dwutarczowe, suche

Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

Liczba biegów przód/tył 8 na 2

Blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

Typ niezależny i zależny

Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1810

Średnica końcowki / liczba wpustów / typ 35 mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY  

Funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

Wydatek pompy [l/min] 34

Ciśnienie normalne [MPa] 17

Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

Max. udźwig podnośnika [kg] 1500

Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz pojedyńczy / 2

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

Hamulc postojowe sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

Typ wahliwa, sztywna

OGUMIENIE

Przód 6.0-16

Tył 13.6-28

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

Zaczep przedni zaczep holowniczy

Górny zaczep transportowy opcja

Dolny zaczep transportowy nie

Zaczep rolniczy tak

KABINA

Rodzaj opcja

Wyposażenie ogrzewanie

RAMA OCHRONNA

Typ pałąk tylny, składany

WYMIARY [mm]

Długość 3350 - 3737

Szerokość 1600 - 2138

Wysokość 2290 - 2420

Prześwit 315 - 417

Rozstaw osi 2154

Rozstaw kół przednich 1192 - 1691

Rozstaw kół tylnych 1334 - 1828

MASY [kg]

Masa ciągnika bez obciążników 2260

Przednie obciążniki opcja 1x40 + 2x22 = 84

Tylne obciążniki opcja 2x36 = 72

POJEMNOŚĆ [w litrach]

zbiornik paliwa 60

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

Kabina 9800

Montaż kabiny 1000

Rama ochronna -

Opony przednie 6 x 16 -

Opony tylne 13.6 x 28 -

Zaczep górny 750

Zaczep dolny -

Hudraulika: rozdzielacz I sekcyjny 2 złącza -

Belka polowa 100

Lampa ostrzegawcza 1 szt. -

Siedzisko mechaniczne wodoodporne -

Kolor niebieski pastel -

Dach 1800

Obciążniki przednie 128 kg 950

48.990 
60.258/ brutto

6045Spis tr
eści
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6050 C 
             

56.990
70.098/brutto

MODEL 6050 C Heritage
SILNIK FARMTRAC

moc znamionowa 35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy 187÷191 Nm przy 1000-1200 obr/min

ilość cyl. / Poj. skokowa 3 / 2760

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem

liczba biegów przód/tył 8 na 8

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1728 lub 540E/1253

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 32

ciśnienie normalne [MPa] 18,5

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 1530

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz pojedyńczy / 2

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

hamulc postojowe sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ wahliwa, sztywna

OGUMIENIE

przód 8.0-18

tył 13.6-28

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy opcja

dolny zaczep transportowy nie

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj opcja

wyposażenie ogrzewanie

RAMA OCHRONNA

typ pałąk tylny, składany

WYMIARY [mm]

długość 3211 - 3285

szerokość 1650 - 1855

wysokość 2400 - 2600

prześwit 400

rozstaw osi 1885

rozstaw kół przednich 1422 - 1524

rozstaw kół tylnych 1340 - 1550

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 2085

przednie obciążniki 128 kg + 44 kg opcja

tylne obciążniki 132 kg

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 60

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

Kabina 9800

Montaż kabiny 1000

Rama ochronna -

Opony przednie 8 x 18 -

Opony tylne 13.6 x 28 -

Zaczep górny 750

Zaczep dolny -

Hudraulika: rozdzielacz I sekcyjny 2 złącza -

Belka polowa 100

Lampa ostrzegawcza 1 szt. -

Siedzisko mechaniczne wodoodporne -

Kolor niebieski pastel -

Dach 1800

Obciążniki przednie 128 kg 950

Dodatkowe obciążniki przednie 44 kg 350

Obciążniki tylne 132 kg 1050

Przedni TUZ 8200

Ładowacz czołowy - udźwig 800 kg 12500

Dostępny w I kwartale 2021
Specyfikacja może ulec zmianie

Spis tr
eści
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72.990
89.778/ brutto

MODEL 555 DTc
SILNIK FARMTRAC

moc znamionowa                                                         35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy                                            187÷191 Nm przy 1000-1200 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa                                              3 / 2760

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza                                                            suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownica

liczba biegów przód/tył 8 na 8

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min]  540/1728 i 540E/1253

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika                                                     regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min]  32

ciśnienie normalne [MPa] 18,5

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 1530

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz dwusekcyjny / 4

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

hamulc postojowe sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ wahliwa, sztywna

OGUMIENIE

przód 280/70/18

tył 14,9/28

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

zaczep górny transportowy tak / opcja

zaczep dolny transportowy nie

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie
wentylacja, ogrzewanie, wycieraczka przedniej i tylnej szyby, spryskiwacz szyby przedniej ,uchylne szyby tylna i 

boczne oraz przeszklony szyber-dach, halogeny robocze przód i tył

WYMIARY [mm]

długość 3211 - 3285

szerokość 1650 - 1855

wysokość 2470 - 2600

prześwit 400

rozstaw osi 1885

rozstaw kół przednich 1422 - 1524

rozstaw kół tylnych 1340 - 1550

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 2485

przednie obciążniki 128kg + 44 kg opcja

tylne obciążniki -

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 80

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 280/70/18 -

opony tylne 14,9x28 -

opony tylne 13,6x28 500

zaczep górny 750

zaczep dolny -

hudraulika: rozdzielacz 2 sekcyjny 4 złącza -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

szybko sprzęgi 750

belka polowa 100

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

siedzisko mechaniczne -

kolor niebieski -

obciążniki przednie 128 kg 950

dodatkowe obciążniki przednie 44 kg 350

obciążniki tylne 132 kg 1050

przedni tuz 7500

ładowacz czołowy - udźwig 800 kg 12500

555 DTc

Dostępny w I kwartale 2021
Specyfikacja może ulec zmianie

Spis tr
eści
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wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

CAB opony przednie 280/70R16 + opony tylne 380/70R24 -

ROPS 280/70R18 + tył 360/70R28 -

zaczep dolny 1300

zaczep górny przesuwny -

zaczep automatyczny 3990

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

szybko sprzęgi 800

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko GRAMMER 4700

system monitorowania FARMTRAC 500

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 2000 kg 7500

przedni TUZ z joystickiem, funkcją pływającą, 2 złącza z przodu 10500

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 2300

107.990 82.990
132.828/ 102.078/brutto brutto

6075
MODEL 6075 En
SILnIK FARMTRAC

moc znamionowa 55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy 351 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3460

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

zakres prędkości 0,4-35,5 km/h

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 / 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540ECO/1648

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 45

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2500

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIEnIE

przód 280/70R18 (ROPS) / 280/70R16 (Cab)

tył 360/70R28 (ROPS) / 380/70R24 (Cab)

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj opcja: komfortowa kabina ochronna, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ tak- ROPS

WYMIARY [mm]

długość min: 3809 mm, max: 4069 mm (CAB & ROPS)

szerokość min: 1350 mm, max: 1890 mm (Cab & ROPS) 

wysokość min: 2495 mm, max: 2518 mm (CAB); min: 1620, max: 2846 mm (ROPS)

prześwit 265

rozstaw osi 2190 (CAB); 2160 (ROPS)

rozstaw kół (do środa opon) 1100

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3424 kg

przednie obciążniki 6 x 20 = 120 kg

tylne obciążniki 2 x 31 = 62 kg

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 70

EN

z kabiną ROPS

Spis tr
eści
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wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

zaczep dolny 1300

zaczep przesuwny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

szybko sprzęgi 800

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko GRAMMER 4700

system monitorowania FARMTRAC 500

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 620

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

108.990
134.058/brutto

6075
MODEL 6075 NETS
SILNIK FARMTRAC

moc znamionowa 55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy 351 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3460

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 45

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2650

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 8.3-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 – 4439

szerokość 1939 – 2403

wysokość 2466 – 2740

prześwit 379 – 478

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1460 – 1920

rozstaw kół tylnych 1508 – 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3418

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

NETS

Spis tr
eści



20 21

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

zaczep dolny 1300

zaczep przesuwny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

szybko sprzęgi 800

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko GRAMMER 4700

system monitorowania FARMTRAC 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 620

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 2000 kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni TUZ z joystickiem, funkcją pływającą, 2 złącza z przodu 10300

przedni WOM 6500

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 2300

110.990
136.518/brutto

675 DTη 
MODEL 675 DTη
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 55 kW (75 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 318 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2400

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; Opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechaniczne

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 8.3-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 – 4439

szerokość 1939 – 2403

wysokość 2466 – 2620

prześwit 379 – 478

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1460 – 1920

rozstaw kół tylnych 1508 – 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3418

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
eści



22 23

king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

błotniki przednie -

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep przesuwny -

zaczep automatyczny 3800

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

kamera cofania (system monitorowania) -

szybko sprzęgi (haki ramion podnośnika) -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. -

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania FaRmTRaC 500

przedni TUZ z Joystickiem, funkcja pływająca, 2 złącza z przodu 10300

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 620

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni WOm 6500

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 2300

116.990
143.898/brutto

675 DTη 
MODEL 675 DTη KING
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 55 kW (75 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 318 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2400

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 320/85 R24, 320/70 R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85 R30, 480/70 R30

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 – 4439

szerokość 1939 – 2403

wysokość 2620

prześwit 379 – 478

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1460 – 1920

rozstaw kół tylnych 1508 – 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3418

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216 - opcja

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206 - opcja

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
eści



24 25

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

zaczep dolny 1300

zaczep przesuwny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

szybko sprzęgi 800

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko GRAMMER 4700

system monitorowania FARMTRAC 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 620

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 2000 kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni TUZ z joystickiem, funkcją pływającą, 2 złącza z przodu 10300

przedni WOM 6500

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 4600

siłownik wspomagający podnośnik 900

112.990
138.978/brutto

675 DTη 
MODEL 675 DTη HYD.
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 55 kW (75 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 318 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2650 bez dodatk. siłowników , 3100 z jednym dodatkowym słownikiem

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 8.3-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 – 4439

szerokość 1939 – 2403

wysokość 2466 – 2620

prześwit 379 – 478

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1460 – 1920

rozstaw kół tylnych 1508 – 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

HYD.

Spis tr
eści
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king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

błotniki przednie -

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep przesuwny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

kamera cofania (system monitorowania) -

szybko sprzęgi(haki ramion podnośnika) -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. -

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko GRAMMER 4700

system monitorowania FARMTRAC -

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 620

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 2000 kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni TUZ z joystickiem, funkcją pływającą, 2 złącza z przodu 10300

przedni WOM 6500

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 4600

siłownik wspomagający podnośnik 900

118.990
146.358/ brutto

675 DTη 
MODEL 675 DTη HYD. KING
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 55 kW (75 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 318 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2650 bez siłowników dodatkowych , 3100 z jednym dodatkowym siłownikiem

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód 11.2-24

tył 16.9-30

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak-opcja

zaczep rolniczy tak-opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 – 4439

szerokość 1939 – 2403

wysokość 2620

prześwit 379 – 478

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1460 – 1920

rozstaw kół tylnych 1508 – 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172 lub 1x40 + 8x22 = 216 - opcja

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206 - opcja

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

HYD.

Spis tr
eści
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wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 diagonalne -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 2600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

błotniki przednie -

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

siłownik wspomagający podnośnik 900

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko GRAMMER 4650

kolor niebieski pastel -

system monitorowania FARMTRAC 500

obciążniki przednie 132 kg 1050

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1250

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 400

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000 

przedni TUZ 8200

przedni TUZ z Joystickiem 8500

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 4600

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

680 DTη 

102.990
126.678/ brutto

MODEL 680 DTη
SILNIK FARMTRAC

moc znamionowa 55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy 351 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / Poj. skokowa 4 / 3460

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY FARMTRAC

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownica

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 45

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2650 / 3200-opcja

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; Opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE - OPCjE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 8.3-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

zaczep rolniczy opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie i opcje Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 - 4439

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2466 - 2630

prześwit 379 - 478

rozstaw osi 2382

rozstaw kół przednich 1460 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3900

przednie obciążniki 6x22 = 132

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POjEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
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king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

opony przednie 11,2x24 + opony tylne 16,9x30 diagonalne -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 3600

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 2550

błotniki przednie -

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz II sekcyjny -

siłownik wspomagający podnośnik 900

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko GRAMMER 4650

kolor niebieski pastel -

system monitorowania FARMTRAC -

obciążniki przednie 132 kg 1050

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 350

obciążniki tylne 206 kg 1250

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 400

ładowacz czołowy - udźwig 1300 kg 15000

przedni TUZ 8200

przedni TUZ z Joystickiem 8500

rozdzielacz hydrauliki 3-sekcje z funkcją pływ. 4600

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

680 DTη 

107.990
132.828/brutto

MODEL 680 DTη KING
SILNIK FARMTRAC

moc znamionowa 55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min

max. moment obrotowy 351 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3460

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY FARMTRAC

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownica

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 45

ciśnienie normalne [MPa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 2650 / 3200-opcja

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA FARMTRAC

typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE - OPCjE

przód Standard: 11.2-24; Opcje: 8.3-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24

tył Standard: 16.9-30; Opcje: 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

zaczep rolniczy opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie I opcje wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3536 - 4439

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2466 - 2630

prześwit 379 - 478

rozstaw osi 2382

rozstaw kół przednich 1460 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [KG]

masa ciągnika bez obciążników 3900

przednie obciążniki 6x22 = 132

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POjEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98
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wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliki 3 sekcyjny z funkcją pływającą 4600

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6700

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

dodatkowy siłownik wspomagający podnośnik 900

125.990
154.968/ brutto

MODEL 690 DTη
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3100 z jednym siłownikiem/ opcja: 3750 z dwoma siłownikami

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 320/70R24; Opcje: 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24

tył Standard: 480/70R30; Opcje: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 - 2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

690 DTη 
Spis tr

eści
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king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliki 3 sekcyjny z funkcją pływającą 4600

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10500

system monitorowania FARMTRAC -

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ + joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6650

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

dodatkowy siłownik wspomagający podnośnik 900

131.990
162.348/ brutto

690 DTη 
MODEL 690 DTη KING
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 12 na 12

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3100 z jednym siłownikiem/ opcja: 3750 z dwoma siłownikami

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 320/70R24; Opcje: 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24

tył Standard: 480/70R30; Opcje: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 - 2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
eści
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wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliki 3 sekcyjny z funkcją pływającą -

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ + Joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6700

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

134.990
166.038/brutto

MODEL 690 DTη 24/24
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 24 na 24

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3750

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 320/70R24; Opcje: 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24

tył Standard: 480/70R30; Opcje: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 - 2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

690 DTη 
24/24

Spis tr
eści



38 39

king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny -

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliczny 3 sekcyjny z funkcją pływającą -

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac -

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ + Joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6650

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

140.990
173.418/brutto

MODEL 690 DTη 24/24 king
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 24 na 24

blokada mech. różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 540E/1649

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3750

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 320/70R24; Opcje: 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24

tył Standard: 480/70R30; Opcje: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 - 2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

690 DTη 
24/24

Spis tr
eści



40 41

145.990
179.568/ brutto

690 DTη 
PWR

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliczny 3 sekcyjny z funkcją pływającą 2100

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja 4200

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000 kg 8200

przedni TUZ 2T + Joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6650

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

siedzisko pasażera 1500

MODEL 690 DTη PWR
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło półautomatyczne

skrzynia biegów Power Revrs, Power Hi-Lo, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła

liczba biegów przód/tył 24 na 12

blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WoM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WoM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3750

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 320/70R24; Opcje: 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24

tył Standard: 480/70R30; Opcje: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 -2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
eści



42 43

150.990
185.718/ brutto

690 DTη 
PWR

king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 320/85 R24 + opony tylne 460/85 R30 400

opony przednie 320/70 R24 + opony tylne 480/70 R30 -

opony przednie 360/70 R24 + opony tylne 460/85 R30 550

błotniki przednie -

błotniki przednie poszerzone do opon 360/70 R24 140

zaczep przesuwny dolny 1300

zaczep automatyczny 3990

zaczep przesuwny -

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

rozdzielacz hydrauliczny 3 sekcyjny z funkcją pływającą 2100

szybko sprzęgi -

belka polowa 150

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

klimatyzacja -

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac -

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 15500

przedni TUZ 2000kg 8200

przedni TUZ 2T + Joystick 9800

przedni TUZ z Joystickiem 2 złącza wyprowadzone do przodu 10300

przedni WOm 6650

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

siedzisko pasażera 1500

MODEL 690 DTη PWR KING
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 370 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło półautomatyczne

skrzynia biegów Power Revrs, Power Hi-Lo, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła

liczba biegów przód/tył 24 na 12

blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WoM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1962

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6 / typ 1

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WoM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 3750

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4; opcja: 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24; 360/70R24

tył 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3678 - 4352

szerokość 1939 - 2403

wysokość 2509 -2620

prześwit 358 - 439

rozstaw osi 2374

rozstaw kół przednich 1520 - 1920

rozstaw kół tylnych 1508 - 1908

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 3880

przednie obciążniki 1x40 + 6x22 = 172

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 98

Spis tr
eści



44 45

153.990
189.408/ brutto

9120 DTη  

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 380/85 R24 + opony tylne 460/85 R34 -

opony przednie 380/70 R24 + opony tylne 540/65 R34 3300

błotniki przednie -

błotniki tylne -

zaczep przesuwny górny i dolny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz iii sekcyjny z funkcją pływającą -

szybko sprzęgi -

belka polowa 205

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

klimatyzacja 4200

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 16500

przedni TUZ 9200

przedni TUZ + joystick 10800

przedni WOm 6500

MODEL 9120 DTη
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 83 kW (113 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 450 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 24 na 24

blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika sterowany elektrohydraulicznie EHR

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 4500

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard 380/85 R24   Niski profil 380/70 R24  

tył Standard 460/85 R34   Niski profil 540/65 R34  

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

zaczep rolniczy opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3684 - 4567

szerokość 2000 - 2400

wysokość 2750 - 2780

prześwit 314 - 477

rozstaw osi 2470

rozstaw kół przednich 1520 - 1815

rozstaw kół tylnych 1508 - 1800

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 4535

przednie obciążniki 1x88 + 8x22 = 260

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 160

Spis tr
eści



46 47

159.990
196.788/ brutto

9120 DTη  

king
wyposażenie STAnDARD opcja - cena netto [pln]

kabina -

opony przednie 380/85 R24 + opony tylne 460/85 R34 -

opony przednie 380/70 R24 + opony tylne 540/65 R34 3300

błotniki przednie -

błotniki tylne -

zaczep przesuwny górny i dolny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz iii sekcyjny z funkcją pływającą -

szybko sprzęgi -

belka polowa 205

radio -

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. -

klimatyzacja -

zamek centralny -

przyciemnienie szyb 350

siedzisko pneumatyczne -

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac -

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim tuz'em) 2650

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 16500

przedni tuz 9200

przedni tuz + joystick 10800

przedni WOm 6500

MODEL 9120 DTη KING
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 83 kW (113 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 450 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

liczba biegów przód/tył 24 na 24

blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika sterowany elektrohydraulicznie EHR

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 4500

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 380/85 R24, Opcje: 380/70 R24 (niski profil); 8.3-24; 340/85R24

tył Standard 460/85 R34; Opcje: 540/65 R34 (niski profil); 230/95R36; 16.9R34; 18.4R34; 420/85R34; 480/70R34

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

zaczep rolniczy opcja

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3684 - 4567

szerokość 2000 - 2400

wysokość 2750 - 2780

prześwit 314 - 477

rozstaw osi 2470

rozstaw kół przednich 1520 - 1815

rozstaw kół tylnych 1508 - 1800

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 4535

przednie obciążniki 1x88 + 8x22 = 260

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 160

Spis tr
eści



48 49

171.990
211.548/ brutto

9120 DTη  

wyposażenie sTanDaRD opcja - cena neTTo [pln]

kabina -

opony przednie 380/85 R24 + opony tylne 460/85 R34 -

opony przednie 380/70 R24 + opony tylne 540/65 R34 3300

błotniki przednie -

błotniki tylne -

zaczep przesuwny górny i dolny -

zaczep automatyczny 3990

układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy -

hudraulika: rozdzielacz iii sekcyjny z funkcją pływającą -

szybko sprzęgi -

belka polowa 205

radio 450

lampa ostrzegawcza 1 szt. 170

lampa ostrzegawcza 2 szt. 340

klimatyzacja 4200

zamek centralny 320

przyciemnienie szyb 350

siedzisko mechaniczne -

siedzisko pneumatyczne 1350

siedzisko gRammeR 4700

kolor niebieski pastel -

system monitorowania faRmtRac 500

obciążniki przednie 172 kg 1200

dodatkowe obciążniki przednie 88 kg 650

obciążniki tylne 206 kg 1300

dodatkowe obciążniki tylne 64 kg 450

obciążnik przedni 700 kg (tylko z przednim TUZ'em) 2650

ładowacz czołowy - udźwig 1600 kg 16500

przedni TUZ 9200

przedni TUZ + joystick 10800

przedni WOm 6500

MODEL 9120 DTη PWR
SILNIK PERKINS

moc znamionowa 83 kW (113 KM) przy 2200 obr/min

max. moment obrotowy 450 Nm przy 1400 obr/min

ilość cyl. / poj. skokowa 4 / 3387

system chłodzenia cieczą

filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

sprzęgło półautomatyczne, zespół sprzęgieł wielopłytkowych hydraulicznych

skrzynia biegów Power Revers, Power Hi-Lo, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła

liczba biegów przód/tył 24 na 12

blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

typ niezależny i zależny

prędkość obrotowa WoM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEDNI

prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000

średnica końcówki / liczba wypustów / typ 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

funkcje podnośnika sterowany elektrohydraulicznie EHR

wydatek pompy [l/min] 55

ciśnienie normalne [Mpa] 18

układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

max. udźwig podnośnika [kg] 4500

rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

hamulc postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

przód Standard: 380/85 R24, Opcje: 380/70 R24 (niski profil); 8.3-24; 340/85R24

tył Standard 460/85 R34; Opcje: 540/65 R34 (niski profil); 230/95R36; 16.9R34; 18.4R34; 420/85R34; 480/70R34

ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

zaczep przedni zaczep holowniczy

górny zaczep transportowy tak, przesuwny

dolny zaczep transportowy tak

zaczep rolniczy tak

KABINA

rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tyne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna 
tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

RAMA OCHRONNA

typ -

WYMIARY [mm]

długość 3684 - 4567

szerokość 2000 - 2400

wysokość 2780 na oponach standard , 2750 na oponach niski profil

prześwit 314 - 477

rozstaw osi 2470

rozstaw kół przednich 1520 - 1815

rozstaw kół tylnych 1508 - 1800

MASY [Kg]

masa ciągnika bez obciążników 4535

przednie obciążniki 1x88 + 8x22 = 260

tylne obciążniki 2x39 + 4x32 = 206

POJEMNOŚĆ [litr]

zbiornik paliwa 160

PWR

Spis tr
eści
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