RAPTOR

TRACTORES - GAMA DT

RAPTOR

GAMA DT:
ÚNICOS NA SUA ESPÉCIE
A versatilidade é a característica fundamental de um tractor

permitem a configuração ideal do tractor com as características

convencional, ou seja, a sua capacidade de fazer diversos

que são necessárias.

tipos de trabalhos sejam eles agrícolas ou de manutenção de

Os diferentes motores potentes e ecológicos, a transmissão

espaços verdes.

prática e fiável, e uma hidráulica eficiente, combinam-se entre

Os Tractores Raptor são potentes e ao mesmo tempo compactos,

si para lhe oferecer as melhores prestações.

robustos, cómodos, produtivos e fiáveis. Criados de forma
racional, equipam com uma ampla gama de acessórios que

2

RAPTOR motor

Os tractores Raptor equipam com excelentes motores diesel
LOMBARDINI da série FOCS de injecção indirecta.
Os Raptor 30 vêm equipados com um motor de 3 cilindros
de 1029 cc de 26 CV a 3400 rpm, e os Raptor 40 vêm
equipados com um motor de 4 cilindros de 1372 cc e 35 CV a
3400 rpm.
Ambos os motores são refrigerados a água e garantem uma
elevada potência com um motor de altíssimo nível a partir de
um baixo nível de rotações
Seguros e fiáveis e com um baixo consumo, têm a vantagem
de não precisar de muita manutenção e de ter uma grande
assistência no caso de necessitar de alguma peça.

TRANSMISSÃO
A transmissão dos Raptor foi criada com engrenagens helicoidais para aproveitar ao máximo as
prestações do motor e reduzir a rumorosidade.
Caixa de 24 velocidades sincronizada (12 para a frente e 12 para trás), divididas em três gamas
cada uma com 4 velocidades diferentes, permite seleccionar a relação velocidade – potência mais
adequada ao trabalho que se está a realizar. O inversor sincronizado permite rápidas mudanças de
direcção passando de marcha-atrás para uma velocidade normal, ou vice-versa
A embraiagem bidisco a seco dos tractores Raptor foi criada para oferecer uma ligação gradual e
precisa, é de accionamento a pedal para a caixa de velocidades, e mediante alavanca para a tomada
de força.
As 4 rodas motrizes permitem aproveitar toda a transmissão de potência ao solo. A tracção anterior
pode-se desligar se assim o quiser, igualmente o bloqueio do diferencial posterior.

Gráfico das velocidades em km/h com pneumáticos 6.5/80-12 – 250/80-18 – Regime motor: 3400 rpm
Marchas para trás

Marchas para frente
Gama rápida

Gama média

Gama lenta

O gráfico evidencia a perfeita progressão da relação de velocidades, sem se sobrepor nenhuma velocidade em nenhuma gama de avanço.
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RAPTOR características construtivas

As características construtivas dos Raptor são as clássicas dos tractores
convencionais: o passo curto e a direcção hidrostática oferecem una
excelente manobrabilidade permitindo um raio de viragem de 2,70 m, essencial
quando o espaço é muito limitado.
O eixo direccional anterior dos tractores Raptor, integrado no poente anterior,
é de um só cilindro e construído numa só peça. Os redutores epicicloidais
das rodas posteriores permitem aproveitar toda a potência do motor,
maximizando a transmissão do par às rodas, enquanto os travões multidisco
em banho de óleo com accionamento mecânico garantem uma travagem
eficaz. A tomada de força posterior, independente e sincronizada com a caixa
de velocidades, é de 540 rpm. Opcionalmente pode-se também equipar com
uma tomada de força ventral a 2000 rpm.

A HIDRÁULICA
Os Raptor estão equipados com um elevador de piston duplo e um engate a três pontos
de categoria 1 que possui uma capacidade de elevação de 700 kgs nas rótulas, e com um
distribuidor de duplo efeito.
Além do elevador posterior os Raptor equipam também com um prático elevador anterior,
com tomada de força anterior e ventral a 2000 rpm, indispensável para trabalhos de
manutenção em parques e jardins.
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O POSTO DE CONDUÇÃO
O posto de condução dos tractores Raptor está desenhado tendo em conta critérios
lógicos de utilização de todos os comandos que intervêm na condução e manejo do tractor,
permitindo ao utilizador gozar de um rápido e completo controle da actividade minimizando
o seu cansaço.
O assento (anatómico moldado) pode regular-se ao gosto do condutor.
Opcionalmente os Raptor permitem equipar com uma moderna cabina, homologada e
insonorizada, estudada para garantir a máxima habitabilidade e conforto.
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RAPTOR 30 - 40
TABELA DE DIMENSÕES DOS TRACTORES DT COM ARCO DE SEGURANÇA
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RAPTOR 30

316

1470

407

2193

1996
2025

1103
1132

252
285

1105
1513

RAPTOR 40

316

1553

407

2276

1996
2025

1103
1132

252
285

1105
1513

min/max min/max min/max min/max

TABELA DE LARGURA DOS TRACTORES DT COM DIVERSOS TIPOS DE PNEUMÁTICOS

I

L

Tipo de pneumático
e respetiva jante

Largura da via
min/max mm.

Largura
min/max mm.

6.5/80-12 * 250/80-18

Ant. 865 - 1109
Post. 865 - 1107
Ant. 865 - 1109
Post. 867 - 1065
Ant. 959 - 1045
Post. 867 - 1065
Ant. 925 - 1109
Post. 873 - 1227
Ant. 961 - 1017
Post.		 991

Ant. 1030 - 1274
Post. 1105 - 1347
Ant. 1030 - 1274
Post. 1149 - 1347
Ant. 1167 - 1253
Post. 1149 - 1347
Ant. 1120 - 1304
Post. 1159 - 1513
Ant. 1174 - 1230
Post.		 1372

com jante regulável

6.5/80-12 * 280/70-18
com jante regulável

23x8.50-12 * 280/70-18
com jante regulável

7.00-12 * 300/70-20
com jante regulável

25x8.50-14 * 36x13.50-15 Garden
com jante fixa
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CHASIS
TRACÇÃO
MOTOR
Fabricante do Motor
Tipo
Nº cilindros
Cilindrada c.c.
Potência KW/CV
Régime nominal (r.p.m.)
Par motor max (Nm/rev. Min)
Refrigeração
TRANSMISSÃO
EMBRAIAGEM
BLOQUEIO DIFERENCIAL
EIXO ANTERIOR
EIXO POSTERIOR
TOMADA DE FORÇA
de série
opcional
INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
DISTRIBUIDORES
Posteriores (de serie)
Posteriores (opcional)
ELEVADOR POSTERIOR
Capacidad de elevação nas rótulas (Kg)
TRAVÕES DE SERVIÇO
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
DIRECÇÃO
ARCO DE SEGURANÇA
PNEUMÁTICOS
de série
opcionais

PESO
com arco de protecção (Kg)
con cabina (Kg)
OPCIONAL

RAPTOR 30

RAPTOR 40

Chasis rigído com rodas direccionais
Tracção às 4 rfodas motrizes com possibilidade de desconexão da tracção anterior
Diesel de injecção indirecta
		
Lombardini
LDW 1003 FOCS		
LDW 1404 FOCS
3		
4
1029		
1372
19 / 26		
25,5 / 35
		
3400
59,0 - 2200		
82,5 - 2200
Agua
Caixa de velocidades sincronizada: 12 para a frente e 12 atrás com inversor sincronizado
Bidisco, com accionamento mediante pedal para a caixa de velocidades e mediante alavanca para a tomada de força
Posterior com accionamento mecânico
		
Direccional com redutor incorporado
Com reductores epicicloidais
Posterior com accionamento mecânico a 540 r.p.m. independente e sincronizada com a caixa de velocidades
		
Ventral com accionamento mecânico a 2000 r.p.m.
		
12 Volt 45 Ah
Com accionamento mecânico
1 distribuidor de duplo efeito
1 de simples efeito e 1 de duplo efeito flotuante ou 2 de duplo efeito (Elevador martinetti)
		1 de simples efeito ou 1 de duplo efeito (Elevador com esforço controlado)
		De série: um duplo martinetti externo e engate ao terceiro ponto cat. 1
		
Opcional: Controle de profundidade e esforço
		
700
		
De discos múltiplos em banho de óleo
		
Actúa sobre os travões de serviço
		 Com direcção hidróstatica que actua sobre o eixo anterior
Dois arcos de segurança, um anterior rebatível e outro posterior fixo (homologados)
		
		
		
		
		

Anteriores: 6.5/80-12 * Posteriores: 250/80-18
Anteriores: 6.5/80-12 * Posteriores: 280/70-18
Anteriores: 23x8.50-12 * Posteriores: 280/70-18
Anteriores: 7.00-12 * Posteriores: 300/70-20
Anteriores: 25x8.50-14 * Posteriores: 36x13.50-15 Jardín
		
		
860		
890
1010		
1040
Cabina homologada e insonorizada, equipada com ventilação * Suplemento de elevação anterior com T.d.F. anterior e ventral
a 2000 rpm (capacidade de elevação 350 kg) * Assento Bostrom * Volante regulável * Engate de arrasto anterior * Pesos para rodas
de 45 Kg (par) * Pesos frontais de 60 Kg

7

Todos os componentes das nossas máquinas são verificados antes de
serem utilizados na produção. Isto garante a qualidade e a fiabilidade
CONTROLO

dos nossos produtos.
O conforto é um dos principais objectivos da nossa equipa técnica
desde a fase do projecto do produto.

CONFORTO

Peças originais controladas e garantidas.
PEÇAS

Serviço de assistência técnica eficaz baseado em pessoal técnico
preparado e competente.
SERVIÇO

Rede de venda eficiente, com garantia de serviço e assistência técnica.
REDE DE VENDA

Pode ampliar a sua informação no seu distribuidor FERRARI, ou visitando o nosso site www.ferrari.pt
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com programas de última geração a 3D.
DESENHO

Este catálogo contém dados a título informativo.

Para o desenho e para os projectos dos nossos produtos trabalhámos

Os modelos descritos são susceptíveis de se modificarem sem aviso prévio por parte da FERRARI

A FERRARI garante:

