Technická specifikace traktorů LS řady PLUS
PLUS70

motor

model
jmenovitý výkon [kW / hp]
jmenovité otáčky [ot/min]
počet válců
vrtání × zdvih [mm]
objem válců [cm3]
kompresní poměr
nejvyšší krouticí moment [mm]
‐ při otáčkách [ot/min]
objem palivová nádrže [ℓ]
princip

převodovka
počet rychlostí [vpřed × vzad]
maximální rychlost [km/h]
zadní
vývodová hřídel
(PTO)

režimy chodu

otáčky [ot/min]
výkon na hřídeli [kW / hp]
ovládání
přední vývodová hřídel
standardní
brzdy
vzduchové brzdy přívěsu
princip
Hydraulická
soustava

zadní tříbodový
závěs

výkon [l]
vnější
nezávislé
okruhy
kategorie

zadní
přední

ovládání

funkce
zvedací síla [kg]
přední tříbodový závěs
zadní závěs pro tažení
pneumatiky

rozměry
[mm]

přední
zadní
délka včetně zadního závěsu
rozchod vpředu
rozchod vzadu
rozvor
min. šířka (viz pneu)
výška

PLUS80E
IVECO F5C

53 / 71

59 / 80
2 300
4
99 × 104
3 200
17,1 ±0,5

320
1 350

310
1 380

100
synchronizovaná, plně reverzovatelná,
základní převodovka je 4rychlostní, přídavná převodovka pro
volbu tří rozsahů, dva z nich je možno dále půlit
redukční převodovkou pro plazivé rychlosti
20 × 20
37
37
MANUAL / AUTO
(závislá‐ / nezávislá na pojezdu)
540 / 750 / 1 000
40,1 / 54
47,06 / 63
elektrohydraulické
volitelná ‐ příplatková výbava
kotoučové v olejové lázni, hydraulicky ovládané
volitelná ‐ příplatková výbava
dva okruhy: okruh hydrostatického řízení
a pracovní hydraulický okruh
hlavní okruh: 45,3
okruh hydrostatického řízení: 26,6
tři páry rychlospojek
křížový ovladač v kabině a 4 pozice pro vývod 2 hydraulických
okruhů na rozvaděči v místě pod pravými dveřmi kabiny
CAT.II, koncovky rychloupínací
hydraulické,
elektrohydraulické,
ovládání pákou
komfortní ovládací panel
navíc: vnější ovládání,
omezení max. a min. zdvihu,
automatické zvedání při
rychlé zvedání a spouštění,
couvání a zatáčení, příčné
silová regulace
vyrovnávání
2 806
příplatková výbava
portálový horní a spodní, čep Ø 30 mm
etážový závěs je možné dodat jako prvek volitelné –
příplatkové výbavy
11,2 ‐ 24“
16,9 – 30“
4 242
1 600
1 532
2 200
1 916
2 572

PLUS70
hmotnosti
[kg]

provozní
nejvyšší přípustná
typ

kabina

vybavení
(vše v základní výbavě)

závaží

přední

PLUS80E

3 055
6 000
bezpečnostní, uzavřená, vytápěná
klimatizace manuální, vyklápěcí zadní a střešní okno,
osvětlení interiéru, autorádio s CD přehrávačem (mp3, wma),
zásuvka 12 V, stěrač přední a zadní, oba s ostřikovačem
pracovní světlomety: dva přední + dva zadní
příplatková výbava, blok 40 kg × maximálně 8 kusů

Ceny traktorů řady PLUS
PLUS 70

Cena (Kč bez DPH)

Cena (Kč s DPH 21%)

Akce: 605 000,‐

732 050,‐

Ceny příplatkové výbavy modelů řady PLUS
Cena (Kč bez DPH)

Cena (Kč s DPH 21%)

Přední hydraulický závěs

na dotaz

na dotaz

Přední vývodová hřídel

na dotaz

na dotaz

Vzducho‐tlaková brzdová soustava pro přívěs
(2 + 1 hadice)

70 000,‐

84 700,‐

Vzducho‐tlaková brzdová soustava pro přívěs
(2 hadice)

55 000,‐

66 550,‐

2 000,‐

2 420,‐

170 000,‐

205 700,‐

Přední závaží (1 kus = 40 kg)
Čelní nakladač, včetně lžíce (šíře 2 m)

Výše uvedená akční cena je platná ode dne 1. února 2015 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.
Uvedená cena je platná pouze při nákupu traktoru u firmy STAUFČÍK, s.r.o., nelze je tedy uplatňovat v síti autorizovaných prodejců.
Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku,
jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.
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