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Motor 

 Minimální požadovaný maximální výkon motoru bez navýšení dle normy ECE R 120 – 

210 k 

 Sada pro zimní start – předehřev bloku motoru, předfiltru paliva 

 Minimální požadovaný maximální točivý moment bez navýšení – 930 Nm 

 

Převodovka a vývodová hřídel 

 Převodovka zcela plynulá, ovládaní pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky, 

tempomaty 

 Otáčky vývodového hřídele minimálně v rozsahu  540E/1000/1000E , výměnné 

koncovky s 6 nebo 21 drážkami, možnost ovládaní na blatníku 

Nápravy 

  

 Aktivně odpružená hnaná přední náprava, automatické ovládání pohonu přední 

nápravy a uzávěrek diferenciálů 

 Rozvor kol minimálně 2900 mm 

 Natáčecí přední blatníky, nástavce zadních blatníků dle velikosti pneumatik 

 elektrohydraulické zapínání uzávěrky diferenciálu,  

Hydraulický systém 

 

 Minimálně 4 zadní vnější okruhy hydrauliky ovládané elektronicky 

 Výkon čerpadla hydrauliky minimálně 150 l/min 

 Možnost ovládání hydrauliky i na zadních blatnících na obou stranách 

 Zadní hydraulické rychlospojky s možností zapojení a odpojení pod tlakem-

odlehčovací páky u koncovek,  

 Zadní vývody Power beyond 

 Silová/polohová regulace TBZ, včetně regulace od prokluzu kol (radarem) 

 Zadní TBZ kategorie 3 s rychloupínáním, mechanické stabilizátory TBZ 

 Přední TBZ, ovládání předního TBZ v přední části traktoru (kapota/rám) 

 Souvraťový systém umožňující nastavení minimálně těchto parametrů: změna 

pojezdové rychlosti, spínání a časování všech vnějších hydraulických okruhů, ovládání 

předního a zadního TBZ, spínání a vypínání vývodového hřídele, otáček motoru, 

spínání a vypínání uzávěrky diferenciálu zadní nápravy 

Kabina 

 Aktivně odpružená kabina  - pružinami, pneumaticky nebo hydraulicky 

 Pracovní osvětlení v LED minimálně 4x vpředu a 4x vzadu+ přídavně sdružené 

světlomety (potkávací + dálkové)  

 Ovládání pomocí multifunkční loketní opěrky  

 Multifunkční ovládací páka na loketní opěrce 

 Ovládací terminál traktoru s obrazovkou o velikosti úhlopříčky minimálně 10“ (25cm) 

 Širokoúhlá teleskopická vnější zrcátka, vnitřní zrcátko závěsu 



 Zadní stěrač a ostřikovač  

 klimatizace, odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, topení 

 mechanické nastavení loketní opěrky, Stavitelný a výsuvný sloupek řízení 

Příslušenství, rozměry a hmotnosti 

 maják 2x, rádio 

 el. odpojovač  akumulátoru 

 Vzduchotlaková soustava pro 1 a 2 hadicové přípojné zařízení typu vlek 

 Přední pneu o minimální šířce 600 mm, zadní pneu o minimální šířce 650 mm 

 Hmotnost traktoru bez přídavného závaží minimálně 8 000 kg 

 Horní automaticky etážový závěs pro přívěs, čep 38 mm, spodní závěs Piton-fix  

 Zásuvky pro napájení přídavných terminálů (minimálně 2x12 V) 

 Úplná povinná výbava vozidla 

 Držák pro přídavné terminály 

 

 


