НОВА СЕРИЯ К-7М
300–428 к.с.

НОВА НАВЕСНА СИСТЕМА
Усилени рамена и изменена система за регулиране
Усилен теглич
Елиминиране на използваните досега ограничаващи вериги

ТРАНСМИСИЯ
НОВИ УСИЛЕНИ
МОСТОВЕ

+

Повишена надеждност
в крайната предавка
27% повече предавана
мощност
4 сателита в крайната
предавка
Подобрено охлаждане
и мазане
Дискова спирачна
система

АВТОМАТИЗИРАНА
СКОРОСТНА КУТИЯ «Т7»
Оптимизирани
предавателни числа
Модернизирана раздатка

+
НОВА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТНАТА
КУТИЯ «КОМАНДПОСТ® 3»

НОВА КОЛЕСНА ФОРМУЛА
За да отговори на нуждата от високи тягови възможности и ниско
уплътняване на почвите Петербургският тракторен завод преминава на нова
колесна формула за тракторите КИРОВЕЦ К-7М на гуми с увеличен размер
710/70R38.
За всички трактори КИРОВЕЦ К-7М, като допълнително оборудване е на
разположение комплект за сдоени гуми. Клиентите могат да избират гуми от
водещи производители от целия свят.

ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБОРУДВАНЕ
Комплект сдваени гуми (КСГ)
Широкопрофилни гуми
Гуми с повишен ресурс и отлични потребителски
характеристики («Michelin» и «Mitas»)
Силоотводен вал (ВОМ) с плавен старт
Хидросистема с повишена производителност
МЕГАПОТОК-250
Директен слив на хидравлична мощност (power beyond)
Силово-позиционно регулиране на навеса (EHR)
Спирачна система с управление на едно- и двукръгови
системи (комбинирана спирачна система)
Преобразовател 24/12 В с напрежение 90 А
Огледала за задно виждане с подгрев и
електрическо регулиране
Слънцезащитна щора с електрическо управление
Адаптер на навесни системи категория III

БОГАТА ГАМА ДВИГАТЕЛИ
Богат избор на модерни руски дизели на Тутаевски моторен
завод (ТМЗ), Ярославски моторен завод (ЯМЗ) или немски
агрегат произведен от Mercedes-Benz .

Всички агрегати обезпечават минимален разход на гориво и
висока производителност.

НОВА СЕРИЯ К-7М

НОВА КАБИНА «КОМФОРТ ПЛЮС»
По-ниски нива на вибрация и шум до ниво –
72 ….75 дБа:
•
стълбата и ауспухът са отделени от кабината
•
кабината е с хидравлично окачване
•
нов принцип и материали за шумоизолация
•
нова седалка на въздушна възглавница
Увеличено вътрешно пространство:
•
оптимално разположение на отоплителя и
комутационния блок
•

задната част е «преместена» с 180 мм

Ново оборудване:
•
2 USB порт и запалка 12 В
•
розетки с 12 и 24 В на дясната колонка
•
преобразовател 24/12 В с напрежение 50 А
•
нови огледала за задно виждане с
подгрев и дистанционна регулировка (опция)
•
нова слънцезащитна щора с електрическо
управление (опция)
•
нова система за управление на скоростната
кутия «КОМАНДПОСТ® 3»

Увеличена видимост:
•
нова скосена форма на предния капак
•
12 работни фара
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НОВА СЕРИЯ К-7М

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
МОДЕЛИ
К-730М
Стандарт

К-735М
Стандарт

К-739М
Стандарт

К-742М
Стандарт

К-735М
Премиум

К-740М
Премиум

К-742М
Премиум

ЯМЗ-65854 /
ТМЗ-8481.10-11

ЯМЗ-65855 /
ТМЗ 8481.10

ЯМЗ-65857 /
ТМЗ 8481.10-02

ЯМЗ-6585-04 /
ТМЗ 8481.10-04

Мерседес
ОМ460LA.E3A/5

Мерседес
ОМ460LA.E3A/4

Мерседес
ОМ460LA.E3A/3

Мощност ном., к.с.
(кВт) при об/мин

300 (220)
при 1900

350 (257)
при 1900

390 (287)
при 1900

420 (309)
при 1900

354 (260)
при 1800

401 (295)
при 1800

428 (315)
при 1800

Тип на двигателя

V-образен
8-цилиндров.

V-образен
8-цилиндров.

V-образен
8-цилиндров

V-образен
8-цилиндров

Редови
6-цилиндров

Редови
6-цилиндров

Редови
6-цилиндров

Максимален въртящ
момент, Нм

1373 / 1300

1521 / 1570

1864 / 1860

1962 / 1960

1750

1862

1960

Честота на въртене
при макс въртящ
момент, об/мин

1100…1500 /
1300…1500

1100…1500 /
1300…1500

1100…1500 /
1300…1500

1100…1500 /
1300…1500

1200

1200

1200

Маса на трактора
експл. с единични
гуми, кг

15 030 / 15 275

15 030 / 15 275

16 380 / 16 630

16 380 / 16 630

15 415

16 165

16 165

Габаритни размери
на трактора с
единични гуми:
Д*хШхВ

7350х3120х3970

7350х3120х3970

7350х3120х3970

7350х3120х3970

7350х3120х3970

7350х3120х3970

7350х3120х3970

710/70R38

710/70R38

710/70R38

710/70R38

710/70R38

710/70R38

710/70R38

Размер на гумите

Чувствителна към натоварване (LS) система: регулируема аксиално-бутална помпа с производителност 180 л/мин, 5-секционен
разпределител, 4 двойки хидравлични линии с регулируем разход, линия за свободен слив и дренаж.

Хидравлична
система

Автоматизирана «Т7», 16F/8R, четирирежимна, с хидравлично силово превключване на предавките
и пневматично превключване на режимите

Скоростна кутия

Сцепни системи

• Навесна система категория IV + адаптери за навесна система стар тип на трактори КИРОВЕЦ
• Тягови брус (ТСУ) с вертикално натоварване до 4,5 т
• Хидро скоба

информация на 18.09.2020

Модел двигател

* с вдигнати рамена на навеса
Информацита за стоките е с информативен характер и не е оферта. Производителят 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.

гр. Добрич, бул.Трети март 102, п.к. 63
тел.: 0887 70 80 22
e-mail: info@kirovets.bg

www.kirovets.bg www.prias
www.priaspa.com

Официален вносител на

за България.

гр. Добрич, бул.Трети март 102, п.к. 63
тел.: 0887 70 80 22
e-mail: info@kirovets.bg

www.kirovets.bg www.prias
www.priaspa.com

