
 

VALIANT 600 RS  
TEHNIČNI PODATKI Traktorji BCS serije VALIANT V600RS so 

dobavljivi v izvedbi z lokom, ter v izvedbi z 
reverzibilnim ali fiksnim sistemom. Zaradi 

majhnih dimenzij in okretnosti so odlični za delo v 
vinogradih in sadovnjakih. Odlikujejo se po 

gibljivem prednjem mostu, ki omogoča vrtenje 
okrog prednje osi traktorja za ± 15° kar zagotavlja 

večjo stabilnost na strmih površinah in dober 
oprijem tal. Prednost traktorjev je tudi nizko 

težišče traktorja, ter stalen4-kolesni pogon. 
Multilamelna sklopka v oljni kopeli je izredno 
trpežna in ne zahteva nobenega vzdrževanja. 

Traktor je opremljen tudi s samočistilnim 
sistemom. Večjo varnost pri delu zagotavljajo 

multilamelnezavore v oljni kopeli, ki delujejo na 
zadnja kolesa, ter prednji in zadnji diferencial z 

elektrohidravličnim vklopom.  
 

Motor KOHLER KDi 2504M 

Št. Cilindrov / prostornina (cm3) 4 / 2482 

Moč (KW / HP) 36 / 49 

Pogon Stalen 4 – kolesni pogon 

Hlajenje Vodno 

Šasija Gibljiv prednji most (± 15°) 

Menjalnik Menjalnik z 24 hitrostmi: 12 naprej + 12 nazaj, sinhroniziran z invertorjem 

Sklopka menjalnika Multilamelna v oljni kopeli 

Blokada diferenciala Sočasna blokada spredaj in zadaj z elektrohidravličnim vklopom 

Kardanska gred  
Neodvisna od menjalnika, 540 obr / min, sinhronizirana, z zavoro v izklopljenem 

položaju 

Zadnji hidravlični ventili 
Standardno: 1 z enojnim in 2 z dvojnim delovanjem  

Opcijsko: 1 z enojnim in 1 z dvojnim delovanjem (plavajoči) ali 2 z dvojnim 
delovanjem (poleg standardnih)  

Tritočkovni priklop 
Standardno: 1. kat. 

Opcijsko: 1. kat. (nenastavljiv ali nastavljiv po višini in širini) – s hitrim priklopom 

Dvig zadnje hidravlike (kg)  1200 

Delovne zavore Zavore zadaj, multilamelne v oljni kopeli 

Volan Hidrostatski, delujoč na gibljivih prednjih kolesih 

Hidravlična napeljava Dvojna z neodvisnima črpalkama: 25,6 l / min + 15,3 l /min 

Lok  Spredaj, homologiran lok 

Kolesa 
Standardno: 8.25-16  Opcijsko: 250/80-18, 280/70R18, 320/65R18, 260/70-20, 

31x15.50-15XTC in STG, 31x13.50-15 Garden 

Teža (kg) 1560 (z lokom) 

Dodatne možnosti 
Akumulator za kompenzacijo teže (HDR) z dvojnim plavajočim sistemom (samo za 

reverzibilno izvedbo), prednje uteži in uteži za kolesa 

Dimenzije s standardnimi kolesi 
(mm) 

212 (A), 848 (B), min 999 - max 1305 (C), min 1211 -  max 1517 (D), 1160 (E), 1340 
(F), 730 (G), 3230 (H) 
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