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TRAKTOR LAMBORG
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Motor:  
Motor FARMotion o objemu 3849
turbo intercooler.  DOC (Diesel o
otáček motoru TEMPOMAT.  Palivo

•  Brzdy: 
U modelu Lamborghini jsou vždy
poslední v koncových reduktorec
parkovací brzda.  

•  Pojezd: 
Traktor má trvalý pohon zadní n
přístrojové desce. Taktéž se zapína

Lamborghini  SPIRE řady dle výkon

Maximální výkon (hp/kW) 

Homologovaný výkon (2000/25/EC

Točivý moment (Nm) 

Válce / objem motoru (n°/cc) 

Zdvih zadních ramen (kg) 

 Lužice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedené
Brně, oddíl C, vložka 94887 
zastoupena Rudolfem Janulíkem, jedna

BORGHINI SPIRE S  

 

3849 cm3, emisní norma 3b (Tier 4i). Vstřikovací sy
el oxidační katalyzátor), EGR ventil (External Gas
alivová nádrž má objem 55 litrů (s předními rameny 

vždy na všech čtyřech kolech kotoučové v olejové 
orech. (brzdí přímo kolo bez převodů stejně jako

ní nápravy, přední náprava (4 x 4) se pohodlně z
pínají  100% uzávěrky obou náprav.  

ýkonu 80 90 100 90.4 

75/55.4 88/65 96/71 88/65 

5/EC)  75/55.4 83/61.5 91/67 84/61.8 

342 354 369 354 

3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 

2600 2600 2600 2600 

eném Krajským soudem v 

ednatelem 

systém Common-Rail 
 Recirkulace). Paměť 

eny 35 litrů) 

vé lázni umístěné jako 
jako v autě.) Nezávislá 

ně zapíná tlačítkem na 

105 115 

102/75 113/83 

97/71.5 107/79 

408 435 

4/3849 4/3849 

2600 2600 
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•  Hydraulika 
6 hydraulických výstupů (3 zadní mechanicky ovládané okruhy). Další hydraulickou výbava za příplatek 

•  Zadní hydraulická ramena: 
Jsou vybavena tříbodovým závěsem CAT 2. Maximální zdvihová síla je 2600 kg. Regulace ramen 
polohová, silová, plovoucí.  

•  Řízení: 
Hydrostatické se samostatným   čerpadlem pro ovládání. Úhel natočení kol 60 stupňů.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Vývodový hřídel: 
Zadní vývodový hřídel je synchronizovaný a  lze ho volit ve třech režimech:  
540 ot/min - otáčky motoru 2000 ot/min  
      (je určen pro těžší práce mulčování réví, větví...) 
540EKO ot/min - otáčky motoru 1600 ot/min 
      (je určen pro lehčí práce mulčování trávy, postřik...) 
Zapínání  je tlačítkem v kabině traktoru, na displeji se zobrazují otáčky hřídele. 
 

•  Převodovka: 
Traktor využívá pětistupňovou synchronizovanou  převodovku a tři super redukce.( 30 vpřed 15 vzad.) 
Reverzace traktoru je mechanická pomocí reverzační páky. Max. rychlost je 40 km/h při snížených 
otáčkách motoru a to díky systému silničního stupně OVERSPEED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Kabina: 
Nová protihluková kabina s tónovanými skly usazena na silentblocích pro zvýšení komfortu obsluhy. 
Přístrojová deska s přehledně uspořádaným digitálním infocentrem. Ventilace topení. Sání do kabiny z 
boku traktoru přes prachový/ uhlíkový filtr výborná ochrana proti prachu/postřiku. Dvě přední a dvě 
zadní pracovní světla. Stěrače obou oken. Sklopná zrcátka maják i ukazatele směru - vhodné do 
úzkých nebo rozrostených vinic. Stavitelný volant. Polstrované sedadlo. Uhlíkový filtr. 
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•  Ostatní: 
Traktory Lamborghini jsou konstruovány jako speciální traktory do vinic a sadů, díky tomu lze na 
traktory agregovat veškeré nářadí pro práci ve vinici v průběhu celého roku. 
 

•  Kola:  
240/70 R16 PŘEDNÍ, 360/70 R24 ZADNÍ - šířka traktoru 129 cm 
 

•  Financování: 
V ceně je vypracování úvěrového financování Unicredit - Finance s dotací PGRLF na úroky. 
 
 
  
 
 
 
 

•  Servis : 
Servis a sklad náhradních dílů je zajištěn firmou JESTECH  .r.o. ze svého střediska v Mutěnicích. 
Středisko v  Mutěnicích se specializuje na vinohradnickou techniku k dispozici jsou tři servisní technici, 
skladník ND a vedoucí servisu na kterého se zákazník obrací při údržbách a dalších záležitostech.   
Servisní činnost je zajištěna v sezónu přes víkend i o svátcích, výjezd servisního technika je do 24 
hodin od ohlášení.  
 
 
 
Příplatková výbava: 
                         
Příplatek za převodovku AGROSHIFT převodovka 45x45  varianta D                 
Příplatek za variantu GS - elektrohydraulický reverzor, sytém STOP/GO,  
komfortní spojka na řadící páce - 7BS002                                        
Pneumatická sedačka - AE465 -                                                                                                                      
Klimatizace - AQ001 -                                                                                                                                    
Přední více prvková náprava AKTIV DRIVE - NC060                   
Dynamická kontrola stability, trakce, protiprokluzový systém - DX 007                 
Příprava pro přední ramena a PTO           
Přídavná palivová  nádrž k předním ramenům -CG029         
SETING-FLOW: přední hydraulický systém  tandemovým čerpadlem (64 l/ min) 
Pravá strana: 8 hydraulických vstupů (rychlospojek)= 4 okruhy + 2 elektrické zásuvky. 
Levá strana:   1 tlakový okruh s 1 beztlakým okruhem 
Triaxiální elektro -hydraulický joystick (pouze s: GL002, GN032, GM001, JD002)     
Zadní ramena ovládané elektrohydraulicky s ovládáním na blatníku GD002               
Hydr. ovládané nastavování prav. táhla a  stabilizátory - GE007                                                         
Čelní ramena 1500kg a čelní PTO 1000 ot/min - FA158                  
Rychloupínání zadních ramen - GC020                                                                                                          
Zadní závěs na vlečku CE poloautomatický -YM091                                                                                    
Kola 280/70R18 přední , 380/70 R28 zadní - RF591                                                                                   
Přední blatníky WE004                                                                                                                                     
Maják                                                                                                                                                                   

 
 
 


