
ORİJİNAL YEDEK PARÇA

Gövde
Motor Tip
Emisyon
Silindir Sayısı
Motor Hacmi (CC)
Motor Gücü kW/HP (97/68/CE)
Maksimum Devir (devir/dak)
Maksimum Tork (Nm/devir/d)
Soğutma
Yakıt Deposu (litre):
Vites Kutusu
Kuyruk Mili
Şaft
Debriyaj 
Çiftçeker
Hidrolik Sistem
Çalışma Basıncı (bar)
Direksiyon
Frenler

Platform
Lastikler: Ön
Arka
Ağırlık (Kg):

Standart Özellikler 

           

Opsiyonlar

“ACTIOTM” – 15° salınımlı gövde  • Dönen ön tekerlekler  • Çiftçeker  - Ön ve arka ayrılabilir 
Direkt enjeksiyonlu dizel motor
Stage 3A Stage 3A 
4 Silindir - 16 Valf 4 Silindir Turbo - Intercooler
3319 2970
52/71 64/87
2500 2600
236/1600 380/1000
Su Soğutmalı Su Soğutmalı
60 60
Tam Senkronize 32 Vites: 16 ileri + 16 geri tam senkronize Mekik Vites
Arka bağımsız ve tam senkronize 540/540E (750 devir/dakika) kademeli Hidrolik Kontrol
1” 3/8, 6 kanallı şaft
Mekanik Kontrol
Ön Hidrolik Kontrol
Derinlik / Pozisyon / Hassasiyet kontrollü 3 Nokta Askı Sistemi – Kaldırma Kapasitesi (Kg): 2300
160
Hidrolik - 2 piston
Standart: ön ve arka yağ banyolu hidrolik disk fren
Bağımsız acil durum ve park freni: şaft üzerinde bant tipi
Ses ve titreşim önleyici bloklar üzerine monte edilmiş platform
8.25-16 250/80-16 300/80-15.3 280/70-18 320/65-18 280/85 R20 320/70 R20 400/55-22.5 Çift 
11.2 R20 320/70 R20 360/70 R20 360/70 R20 420/65 R20 320/85 R24 360/70 R24 500/60-22.5 Çift
ROPS ile: 2130÷2310         ROPS ile: 2100÷2280      
Kabinli: 2240÷2420 Kabinli: 2210÷2390

Hidrolik kontrollü arka veya ön/arka diferansiyel kilidi • 3 nokta askı sistemi • Kategori 1 ve 2 hidrolik kaldırma kolları 
• Ayarlanabilir, süspansiyonlu ve emniyet kemerli koltuk • Katlanabilir ROPS (emniyet çerçevesi) • Ayarlanabilir jantlar 
• 2 kollu yardımcı arka hidrolik sistemi • Arka yükseklik ayarlı çeki demiri • Ön çeki demiri • Çok fonksiyonlu elektronik 
gösterge paneli - Km/saat ve kuyruk mili devri • Akü • Elektrik güç noktası • Mekik vites ve kuyruk mili üzerinde 
çalıştırma emniyeti

Ses ve titreşim önleyici bloklar üzerine monte edilmiş ses geçirmez “STARLIGHT” kabin, ısıtma sistemi, klima, sunroof 
• Hidrolik kontrollü çeki kontrol düzeni • Ön ağırlık platformu ve 6 adet ağırlık • Hızlı bağlama sistemli ayarlanabilir 
hidrolik kolları • Ayarlı çeki demiri • Ön ve arka ağırlıklar • 20’’ ve 24’’ arka jantlar için tekerlek içi döküm ağırlıklar

TEKNİK BİLGİLER:  TGF 

ANTONIO CARRARO ANADOLU 
Tepeören Mevkii Millenium Park Sitesi 
B 60 - 34959 - Akfırat / Tuzla / İstanbul 
bilgi@antoniocarraro.com
www.antoniocarraro.com

Antonio Carraro Anadolu Traktör Pazarlama Ltd. Şti bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

TGF 7800”S” TGF 9400”S”   

COD. 4 7318 141 - 10/2011

LASTİK ÖLÇÜLERİ  
Ön Arka X Y
8.25-16 11.2 R20 255 1330
250/80-16 320/70 R20 255 1385
300/80-15.3  360/70 R20 275 1470
280/70-18 360/70 R20 275 1420
320/65-18 420/65 R20 275 1550
280/85 R20 320/85 R24 330 1415
320/70 R20 360/70 R24 330 1475
400/55-22.5 Twin 500/60-22.5 Twin  330 1660

Orjinal Antonio Carraro Yedek Parçaları
Orijinal Antonio Carraro Yedek Parçaları tescilli bir markadır. 
Yüksek  tasarım standartları ve tüm üretim sürecinde 
uygulanan zorlu testler, en üst düzeyde kalitenin güvencesidir. 
Orijinal Antonio Carraro Yedek Parçaları kullanan 
müşterilerimiz, traktörlerinin uzun süreli performansından 
emin olabilir, böylece traktörlerinin emniyetini ve değerini 
koruyabilirler.
                   
24 Ay Garanti
Uzun yıllar boyu kazanılan bilgi birikimi, kullanılan malzeme 
kalitesi ve tecrübeli kadro yatırımları sayesinde Antonio 
Carraro Ergit “S” serisi traktörler, siz değerli müşterilerimiz 
için 24 ay garantili olarak pazara sunulmaktadır. Antonio 
Carraro için en önemli konu emniyet ve müşteri 
memnuniyetidir. 24 ay garanti süresi, müşterilerimizin satın 
aldıkları traktörlerin kalitesine daha fazla güvenmeleri ve 
her zaman ulaşabilecekleri uzman satış sonrası hizmetleri 
anlamına gelmektedir. Yaygın Yetkili Servis Ağı sayesinde 
traktörlerin tamir ve bakımı etkin profesyoneller tarafından 
yapılacaktır.

*20” jant ile  -  **24” jant ile”
***Yükseklik ortalama 175cm insan boyu esas alınarak hesaplanmıştır.

BOYUTLAR: TGF
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TASARIM
TEKNOLOJİ
YENİLİK
FONKSİYONELLİK
KONFOR

AKTARMA ORGANLARI VE VİTES KUTUSU
Çapı geniş olan hassas debriyaj ayarlama gerektirmez. Vites 
kutusu 32 viteslidir. 16 ileri + 16 geri tam senkronize mekik 
vites ile traktör hareket halinde iken bile ileri-geri hareket 
sağlanabilir.

"STARLIGHT" KABİN 
Yuvarlak hatlara sahip olan StarLight kabinlerde gerekli olan 
tüm donanım mevcuttur. Kabinde çıkıntılar olmadığı için 
ağaçlara ve mevyelere zarar vermeden dar sıra aralarına 
girebilir. Geniş görüş açısına sahip ön ve arka camları sayesinde 
ekipmanlar rahatça kontrol edilebilir.

HİDROLİK SİSTEM: Test edilmiş teknoloji
Tam donanımlı hidrolik sistem power lift, 3 nokta askı sistemi, 
kategori 1-2 hidrolik kaldırma kolları ve çift etkili dağıtıcı 
pompadan oluşmaktadır. Her türlü ekipmanın kolaylıkla 
kullanılabilmesi için mükemmel bir hidrolik kapasitesi vardır. 
Derinlik, pozisyon ve hassasiyet kontrolleri bulunmaktadır.
Tam bağımsız kuyruk mili iki hızlıdır: 540 ve 540 E (750 devir/
dakika) ve vites ile tam senkronizedir. Hareket kabiliyeti 
sağlamak için römork çekerken veya traktör hareket 
halindeyken bile çalıştırılabilir.

KULLANIM KOLAYLIĞI VE KONFOR
Görüş açısını genişleten yeni tasarım ön kaput sayesinde 
bakımlar için motora ulaşmak çok kolaydır. Ön bölümde 
bulunan geniş ızgara, motora yeterli hava gitmesini sağlar 
ve aşırı ısınmasını önler. Sağlam yapısı ile döküm ön gövde 
motoru korur, toz ve parçacıkların girmesini engelleyerek 
radyatörün temiz kalmasını sağlar. Gövdeye sabitlenmiş olan 
ön çeki demiri son derece sağlam ve dayanıklıdır.

MOTOR: GÜÇLÜ, ÇEVRE DOSTU VE EKONOMİK

+ Güvenilirlik: kaliteli ve dayanıklı yapı
+ Performans: maksimum verim
+ Konfor: son derece sessiz ve çevre dostu
+ Ekonomi:  düşük bakım maliyetleri
 hızlı amortisman
 düşük yakıt tüketimi
    

En yüksek kalite parçalar kullanılarak üretilen yeni farlar ile her 
koşulda yeterli görüş ve emniyetli sürüş mümkündür.
TGF serisi traktörlerde sürücü bölmesi rahat ve geniştir, 
sürücünün inmesi ve binmesi çok kolaydır. Sarsıntı ve 
titreşimleri en aza indirmek için sürücü koltuğu traktörün 
hareket ekseninin ve ACTIO™ salınımlı gövdenin tam ortasında 
konumlandırılmıştır, gün boyu süren çalışmalarda bile rahat ve 
konforlu bir sürüş sağlar.

TGF ”S” Serisi traktörlerin ön ve arka tekerlekleri 
farklı boyutlarda olup ön tekerlekleri dönebilmektedir. 
Geleneksel olarak her zaman Antonio Carraro 
traktörlerinin en gelişmiş serisi olan “S” serisi, yeni 
tasarımı ile hem görünüm hem de kullanım kolaylığı 
ile öne çıkmaktadır. Ağırlık merkezinin aşağıda olması 
nedeniyle daha dengelidir, engebeli araziler ve zorlu 
şartlarda bile son derece emniyetlidir. Kompakt 
tasarımı ve ön tekerleklerinin arkalara göre daha küçük 
olması sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksektir, 
dar alanlarda kolayca dönebilir. TGF serisi traktörler 
özellikle dar sıra aralarında ve meyve bahçelerinde son 
derece hassas manevra kabiliyeti isteyen kullanıcılar 
için tasarlanmıştır, opsiyonel olarak sunulan pek çok 
lastik seçeneği sayesinde arzu edilen ideal kombinasyon 
kolayca seçilebilir.

Havalandırma sistemi ön camdaki buğulanmayı hızla gidermek 
üzere tasarlanmıştır. Kabin içerisindeki ses engelleyici 
malzemeler sayesinde ses düzeyi konforlu bir binek araba 
gibidir.
StarLight kabin Antonio Carraro tarafından üretilen orijinal 
bir üründür. 24 ay garantili olmak üzere test edilmiş ve 
onaylanmıştır. Tasarım kalitesinin yanı sıra, Antonio 
Carraro traktörleri ile tam uyumludur.

Şık ve kolay okunabilen elektronik gösterge panelinin parlama 
önleyici koruyucu camı, gece kullanımı için ışıklandırması ve 
açılıp kapatılabilen bir bilgi ekranı vardır. Tüm elektrohidrolik 
kontroller kolay ulaşılabilen düğmeler ile kontrol edilir.

+ Denge: düşük ağırlık merkezi ve çiftçeker
+ Emniyet: güvenli sürüş
+ Konfor: hareket ekseninin ortasında konumlandırılmış 
sürücü koltuğu
+ Manevra: yüksek manevra kabiliyeti ve dar dönüş açısı
+ Tutunma: dengeli ağırlık dağılımı
+ Çekiş Gücü: kompakt yapısı sayesinde her zaman yere 
basan 4 tekerlek


