
Transmisia
Ambreiaj                                     cu acțiune
                                                     dublă
Numarul de viteze                     8F+8R
Modul de schimbare                 schimbător
a vitezelor                                  mec. glisant
Viteza maxima                           34.78 km/h
Poziționarea manetelor 
de control                                   lateral
                                                          

Motor

Tracțiunea                                    4x4

Marca Motor ului                         QC498T50 

Puterea Motorului                       36.8 kW

Turațiile nominale                       2400 rpm

Numarul de cilindri                      4 in linie
3

Capacitatea cilindrică                  3168 cm
Volumul rezervorului                   48+22=70  l

Consumul specific comb.          ≤ 248 g/kW*h
 

Filtru de aer                                  cu baie de 

                                                      ulei

Agromax 504 C

CONTACTE
mun. Chisinau, com. Gratiesti 
str. Stefan cel Mare3           
tel:(+373)78 747 224                        
     (+373) 78 747 225               

Dispozitiv de lucru

Categoria prizei

de ridicare                                 tip I

Viteza prizei de

 putere                                       540/760 rpm

Ajustarea adîncimei                fixă cu reglarea

de prelucrare a solului            poziției si flotantă

Capacitatea de ridicare        `

la 610 mm în spatele 

punctului de cuplare               9 kN

Tractorul cu cel mai bun raport calitate/preț

www.agromax.md

Sistemul hydraulic
Debit de ieșire hidraulic         38.4 l/min
Prize hidraulice                          2IN/2OUT+
                                                   1 simplă
                                                 

Putere, performanță
     si durabilitate



Dimensiuni si Parametri
Lungimea/lățimea              3790*1620 mm
Inalțimea                              2130 mm
Masa                                     2415 kg  
Ampatamentul                    1992 mm
Raza minima de 
întoarcere                            4,5 m
Forța de tracțiune 
nominală                             16,5 kN
Garda la sol                         325 mm
Ecartamentul: puntea
față/spate                            1200/1300 mm
Mărimea anvelopelor         8.3-20/12.4-28
Unghiul de virare 

opuntea fată                          34  
Sistemul de direcție           hidraulic
Tipul de frînă                       mecanică
                                              multidisc, umedă

Opțiuni incluse
- Cabină ergonomică încălzită
- Contragreutăți față
- Contragreutăți spate
- Priză electrică pentru remorcă
- Priza hidraulică Made in Italy

Agromax 504 C

- Bară de tracțiune
- Volan reglabil pe înălțime.
- Compresor  cu frînă pe aer
pentru utilaje
- Toolbox

I n v e s t e ș t e  I n t e l i g e n t
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Putere, performanță
     si durabilitate

1300 mm

1200 mm
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