
3050 – 3060

További információkért, kérjük, forduljon DEUTZ-FAHR értékesítési 
partneréhez, vagy látogasson el a deutz-fahr.com webhelyre.

A DEUTZ-FAHR az                    cég márkaneve. 
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Műszaki adatok KESKENY 3050 3050 3060
MOTOR
Gyártó Perkins
Típus 404J-E22T
Károsanyag-kibocsátás Stage V
Külső EGR �

DPF passzív regenerálása �

Hengerek száma / hengerűrtartalom db/cm3 4/2216
Turbó �

Wastegate-szelep �

Közös nyomócsöves befecskendezés bar �

Névleges fordulatszámon elérhető teljesítmény 
(ENSZ-EGB R120) kW/LE 38/51 43,5/59

Max. teljesítmény (ENSZ-EGB R120) kW/LE 38/51 43,5/59
Max. teljesítményhez tartozó motorfordulatszám ford./perc 2600
Max. motorfordulatszám (névleges) ford./perc 2600
Maximális nyomaték Nm 145 170
Max. nyomatékhoz tartozó motorfordulatszám ford./perc 1600
Elektronikus motorvezérlő �

Száraz légszűrő �

Üzemanyagtartály űrtartalma (alapfelszereltség) liter 40
SEBESSÉGVÁLTÓ
Gyártó SDF
Teljesen mechanikus sebességváltó �

4 fokozat x 3 fordulatszám-tartomány �

Mechanikus irányváltás �

Mászófokozat �

Legkisebb sebesség km/h 0,87 0,96
Legkisebb sebesség mászófokozatban km/h 0,23 0,26
Legnagyobb sebesség km/h – ford./perc 30 – 2524 30 – 2295
TLT
Mechanikus kapcsolódású hátsó TLT �

Hátsó 540 TLT �

Hátsó 540-540E menetsebesség-arányos TLT �

Hátsó 540-1000 menetsebesség-arányos TLT �

Elektro-hidraulikus kapcsolású első 1000 TLT �

Fülke alatt elhelyezett 2000 TLT �

HIDRAULIKUS RENDSZER
Hidraulikaszivattyú áteresztőképessége l/perc 30
Mechanikus elosztók �

Hátsó hidraulikus kimenetek – szabványos üzemmódok 
száma 4

Hátsó hidraulikus kimenetek  
elektromos terelőlappal – opcionális

üzemmódok 
száma 6

Első hidraulikus kimenetek (opcionális) üzemmódok 
száma 2

Fülke alatt elhelyezett hidraulikus kimenetek (opci-
onális)

üzemmódok 
száma 2

HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ
Hátsó függesztőmű emelőkapacitása kg 1200
Helyzet-, vonóerő- és keverékszabályozás �

ELSŐ FÜGGESZTŐMŰ
Első függesztőmű �

Első függesztőmű emelőkapacitása kg 600
TENGELYEK ÉS FÉKEK
Első tengely gyártója SDF
Mechanikus kapcsolódású 4WD �

Első tengely 100%-os differenciálzárral �

Elektro-hidraulikus kapcsolású differenciálzár �

Hidrosztatikus kormányzás független szivattyúval �

Kormányszivattyú áteresztőképessége l/perc 15
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Szélesség mm 1324 1389
Legnagyobb magasság – bukókeret esetén mm 2278 2328
Legnagyobb magasság – fülke esetén mm – 2283
Terheletlen össztömeg – bukókeret esetén kg 1385 1500 1575
Terheletlen össztömeg – fülke esetén kg – 1810 1885
Megengedett összterhelés kg 2400

KIS MÉRETŰ TRAKTOR, 
NAGYSZERŰ TELJESÍTMÉNY!
AZ ÚJ 3-AS SOROZAT
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3-AS SOROZAT – 32 – 3-AS SOROZAT

Erőteljes hidraulikus rendszer
Az új 3-as sorozatú traktorokat erőteljes hidraulikus rendszerrel szerelték 

fel, amelynek szivattyúzási teljesítménye 30 l/perc. Ez rövid emelési 
időkről és gyors, pontos löketről gondoskodik. A különálló hidraulikus 
kormányszivattyú egyenletes kormányzást és manőverezést tesz lehetővé 
alacsony motorfordulatszámok esetén is. 

Kimagasló kényelem fülke nélküli és fülkés kivitelben egyaránt
A lehajtható bukókerettel ellátott tágas kezelőállás a szilentblokkon helyezkedik el, amely elnyeli a gép zajainak és rezgé-
seinek nagy részét. Az állítható csillapítású, mechanikus rugózású ülés kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A tel-
jesen üvegezett, kényelmes fülke hátsó és első ablaka nyitható, az opcionális légkondicionáló rendszer pedig egyszerre 
biztosít maximális kényelmet és páratlanul egyszerű használhatóságot. A gyártó a kifejezetten ehhez a traktortípushoz 
tervezett fülkét már a gyárban felszereli.

Erős, mégis hatékony motor
A Stage V károsanyag-kibocsátású új motorokat a környezetbarát jelleg és a tisztaság mellett 
rendkívül kedvező üzemanyag-fogyasztás és hatékonyság is jellemez, köszönhetően az új, alacsony 
fordulatszámos elvnek, a közös nyomócsöves befecskendezésnek és az elektronikus motorvezérlésnek. 
A 4 hengeres motor nagy, 2,2 literes hengerűrtartalma és 60 LE-s maximális teljesítménye új 
távlatokat nyit ezen traktorok számára. Az üzemanyagtartályba 40 liter üzemanyag tölthető.

Koncentrált erő
Az új 3-as sorozatú traktorok kompakt méretűek, továbbá könnyű és erősteljes motorral 

szereltek. Ennek köszönhetően rugalmasan alkalmazhatók és könnyedén manőverezhe-
tők kis területeken, akár nagyobb munkaeszközökkel is. Ha szűk helyen kell dolgoznia, az 
alacsony kezelőállású, legkeskenyebb 3050 Basso típus a legjobb választás. A korszerű és 
kompakt kialakítás révén egyfelől remekül hozzá lehet férni a motorhoz, másfelől kiváló 
körkörös kilátás biztosított a kényelmes munkavégzéshez.

Munkaszerelék-rögzítési helyek: 
akár a nagy traktoroknál
Csak optimális rögzítési helyek esetén válhat egy traktor univerzális munkagéppé. A 

3-as sorozatú traktorokon három rögzítési hely található. A 3-as sorozatú trakto-
rokon három rögzítési hely található: hátul, a köztes tengelynél és elöl. Az erőteljes 
hidraulikus rendszer, az akár 3 fokozatú hátsó TLT és az 1200 kg emelőkapacitású 
hátsó függesztőmű, továbbá a fülke alatt elhelyezett TLT és az első munkaszere-
lék-rögzítési hely együttesen teszi ezt a traktort különösen sokoldalú munkagéppé.

AZ ÚJ 3-AS SOROZAT (STAGE V)

Sokoldalúságuknak köszönhetően az új 3-as sorozatú traktorok igazi 
univerzális munkagépek. A megfelelő, felszerelt vagy vontatott mun-
kaeszközök használata esetén nincs olyan feladat, amely túl megeről-
tető lenne az új 3-as sorozat számára. Ha egy sor különböző feladatot 
kell megbízhatóan elvégezni kertészeti és tereprendezési munkákat 
végző cégek vagy helyi önkormányzatok számára, akkor sok jelzőt ta-
lálhatunk erre a kompakt DEUTZ-FAHR traktorra, de semmiképpen 
sem kicsi. Ezen típusok számára mindig van teendő, legyen szó köz- 
vagy magánterületen található gyepfelületek karbantartásáról, vagy 

a városi és települési önkormányzatnál az év során bármikor jelent-
kező feladatok elvégzéséről. Az üvegházakban, faiskolákban felme-
rülő alkalmazások vagy a szállítási munkák csak néhány példa azon 
területekre, amelyeken a traktor már bizonyította rátermettségét. 
A hasonló teljesítményű, speciális célra kialakított traktorokkal ösz-
szehasonlítva a 3-as sorozatú traktorok könnyebbek. Vagyis kevésbé 
tömörödik alattuk a talaj, és kevésbé károsítják a gyepet. Könnyű és 
erőteljes motorjuknak köszönhetően kivételesen alacsony a teljesít-
mény-tömeg arányuk. 

Kis méret, határtalan lehetőségek 
 Főbb jellemzők 

 

• Három modell, 50–60 LE teljesít-
ménnyel 
és 2 különböző kezelőállással

• Stage V kibocsátású Perkins motor
• Nagyszerű tömeg-teljesítmény arány 
• Erőteljes hidraulikus rendszer
• Többfokozatú hátsó TLT
• Kompakt méretek

• Kevés karbantartást igénylő dízel 
részecskeszűrő

• 30 km/h-s gazdaságos max. sebesség
• 4 oszlopos fülke
• 2 oszlopos lehajtható bukókeret
• Első függesztőmű és első TLT is 

elérhető

• Fülke alatt elhelyezett TLT-vel is 
kapható

• Mászó üzemmód is elérhető
• Első tartószerkezet pótsúlyokkal
• Erőteljes halogén lámpák
• Nagy méretű üzemanyagtartály

Teljesen mechanikus sebességváltó
A munkavégzési sebességek széles kínálata rendkívüli alkalmazkodóképességgel ruházza fel az új 3-as 

sorozatot. A 30 km/h-s  
maximális sebesség csökkentett motorfordulatszámon (2295 ford./perc) érhető el. A robusztus, 
szinkronizált, 12+12 fokozatú sebességváltó bármilyen munkafeltételek mellett optimális munkavégzési 
sebességet biztosít. A további négy mászófokozattal rendelkező (16+16) sebességváltó igen előnyös lehet 
olyan munkákhoz, amelyek elvégzéséhez kis sebesség szükséges. A speciális, mechanikus szinkronizálású 
irányváltó kar könnyed, egyenletes irányváltást tesz lehetővé. Az elektro-hidraulikusan kapcsolható 
differenciálzárnak köszönhetően ez a fürge traktor nehéz terepen is gond nélkül használható.
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