С НОВИЯТ МОДЕЛ КИРОВЕЦ ЩЕ
ПОЛУЧИТЕ:
МОЩНОСТ и ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Тегло – 10 500 кг (без работни течности)
Двигател – ЯМЗ-53645: 250 к.с., 1100 Нм,
горивна система Common Rail
Скоростна кутия – 16 скорости на пред и 8 скорости на задни,
производство на Петербургски тракторен завод е с четири
режима и автоматизирано управление «КОМАНДПОСТ® 2»
Хидравлична система - 210 л/мин, Bosch-Rexroth, Германия
Навесна система категория III Walterscheid, Германия със
силово-позоционна система EHR. Опция: ВОМ 540/1000.
ГАБАРИТ и МАНЕВРЕНОСТ
Тракторът е в транспортен
габарит по ширина 2,55 м.
Радиус на завоя
по външно колело – 6,5 м
Ъгъл на копиране на релефа ± 15 градусов
ПРОСТРАНСТВО и КОМФОРТ
Нова кабина «КОМФОРТ ПЛЮС» с
увеличен и преразпределен обем
Окачване на кабината
Повишена шумоизолация
Седалка на въздушна възглавница

КИРОВЕЦ К-525 ПРЕМИУМ. Технические параметри
10 500 (без работни течности)

Дължина (с вдигнати рамена
на навеса), мм

7100

Ширина (без сдвоени гуми),
мм не повече

2540

Височина, мм не повече

3700

Междуосово разстояние,
мм

3200

Двигател

ЯМЗ-53645

Мощност, к.с.

250

Задвижване

4х4

Скоростна кутия
Брой на скоростите
напред/назад

Четири режима с хидравлическно превключване на скоростите и
пневматично превключване на режимите.
Производител «Петербургский тракторный завод»
16/8

Мостове

Самоблокиращ се диференциал.
Крайни предавки планетарен редуктор

Окачване

Преден мост на полуелиптични ресьори.
Заден мост твърдо закрепен

Гуми
Хидравлична система
Навесна система
Прицепна система

*Силоотводен вал (ВОМ)

620/75R26 (23,1R26)
*Опция: комплект за сдвояване
Аксиално-бутална помпа с дебит 210 л/мин, електронно управлаван
разпределител, 4 двойки, свободен слив.
Категория III по ГОСТ 10677-2001,
силово-позиционно регулиране (EHR)
Теглич ТСУ-3-К и вилка ТСУ-3-В
*Опция: двухскоростен 540/1000, независим
с механическно задвижване, клапан за плавно стартиране
и сменяеми накрайници
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Тегло, кг

Информацита за стоките е с информативен характер и не является оферта. Производителя има право да променя комплектацията и техническите характеристики на стоките и услугите
без предварително предупреждение. Актуална и подробна информация за стоките и услугите свързани с тракторите КИРОВЕЦ, се обръщайте към официалните представители.

Официален вносител на

за България.
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