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Váš prodejce:

model 224 G3 504 G3
provedení ochranná konstrukce ochranný rám - zadní, sklopný uzavřená kabina

motor

výrobce CHANGCHAI CHANGCHAI

jmenovitý výkon [kW / hp] 16,2 / 22 36,8 / 50

jmenovité otáčky [ot /min] 2 600 2 400

počet válců 3 4

objem válců [cm³] 1 123 3 260

objem palivové nádrže [ℓ] 22 55

převodovka 
mechanická

princip

- synchronizovaná, plně reverzovatelná  
4-stupňová základní převodovka  

- 2-stupňová převodovka  
pro volbu rychlostních skupin

- synchronizovaná, plně reverzovatelná  
4-stupňová základní převodovka  

- 3-stupňová převodovka  
pro volbu rychlostních skupin  

- redukční převodovka pro plazivé rychlosti 

počet rychlostí [vpřed × vzad] 8 × 8 24 × 24

maximální rychlost [km /h] 24,8

pohánění náprav

standardně poháněna kola zadní nápravy  
(s možností uzavření diferenciálu),  

připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)  
probíhá mechanicky 

standardně poháněna kola zadní nápravy  
(s možností uzavření diferenciálu),  

připojení pohonu kol přední nápravy (4WD)  
probíhá mechanicky

zadní 
vývodová hřídel 

(PTO)

režim chodu nezávislý na pojezdu nezávislý na pojezdu

otáčky [ot /min] 540 / 1 000 540 / 1 000

výkon na hřídeli [kW / hp] 13,8 / 18,5 (při 540 ot/min.) 33,1 / 45 (při 540 ot/min.)

ovládání mechanické mechanické

středová vývodová hřídel, otáčky [ot /min] ne ano, 2 000

brzdy kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané

hydraulická 
soustava

princip dva okruhy s vlastními čerpadly (pracovní 
okruh / okruh hydraulického řízení)

dva okruhy s vlastními čerpadly (pracovní 
okruh / okruh hydraulického řízení)

počet pomocných 
hydraulických okruhů 0 2

zadní 
tříbodový závěs

kategorie CAT.I, kulové uložení čepových pouzder CAT.II, kulové uložení čepových pouzder

ovládání hydraulické, ovládání pákou hydraulické,  
ovládání polohy a silové regulace pákami

zvedací síla [kg] 
(610 mm za úchytnými čepy) 432 910

zadní závěs pro tažení výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm výkyvné táhlo s čepem Ø 40 mm

pneumatiky
přední / zadní (vzorek „agro“) 6,0 - 12“ / 9,5 - 24“ 8,3-20“ / 12,4-28“

alternativní s travním vzorkem 22 × 7 - 12“ / 105/80 - 18“ zatím nejsou v nabídce

rozměry 
[mm] 

 
(s uvedenými  

pneumatikami)

délka včetně zadního závěsu 3 010 - 3 078 3 738

rozchod vpředu 998 1 200, 1 300

rozchod vzadu 987, 1 087, 1 187 1 200, 1 300

rozvor 1 546 1 880

minimální šířka 1 227 1 605

výška 2 280 2 400 
2 470 (s majákem)

světlá výška 320 355

hmotnosti 
[kg]

provozní 1 170 1 810

nejvyšší povolená 1 900 3 000

závaží přední příplatková výbava příplatková výbava

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru. 
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