
Nova Serija Ergit S ponuja širok nabor modelov traktorjev, ki zadostijo potrebam vsakega kupca. 
Traktorji Ergit S ponujajo izjemno razmerje med ceno in kakovostjo. Sistem za blaženje tresljajev 
»Silent Block« ter ergonomska postavitev kontrol in volana omogočata udobno večurno delo. 
Ključne lastnosti serije Ergit S ostajajo stabilnost, dober oprijem, okretnost in prilagodljivost 
najzahtevnejšim delovnim razmeram. Profesionalna in zanesljiva delovna oprema pa se prepleta 
z atraktivnim designom, kar traktor že na prvi pogled loči od konkurence.

•  ATRAKTIVNA OBLIKA

•  VARČNI MOTORJI

•  ZANESLJIVA DELOVNA OPREMA

•  VRHUNSKE KABINE S KLIMO

•  GARANCIJA 24+24 MESECEV  

MODELI                                            TGF   TX    TRX        SX 
                7800 S                  9400 S    7800 S       7800 S          9400 S
Šasija ACTIO™
15° bočna oscilacija
Reverzibilnost RGS™
Tip motorja

Moč motorja (kW/KM)
Število valjev
Menjalnik
Priključna gred
Sklopka menjalnika
Zapora diferenciala
Zavore

Dvižni sistem

Zmogljivost (kg)
Masa - kabina (kg)
          varnostni lok (kg)
Min. zunanja širina
Kabine: STAR LIGHT

PROTECTOR 100 - TGF
Udobje

TOGA IZVEDBA             ZGLOBNA IZVEDBA    
štirikolesni pogon - možnost izklopa spredaj     

     ne                              ne                                 ne                                                                 
dizelski motor z neposrednim vbrizgom in sistemom za blaženje tresljajev                                                                  

  Emisijski razred EURO 3A - vodno hlajenje    
52/71   64/87       52/71         52/71              64/87                                                              

4 - 16 V   4 Turbo       4 - 16 V         4 - 16 V            4 Turbo                                                              
              sinhroniziran 32 stopenjski: 16 naprej, 16 vzvratno, s sinhroniziranim invertorjem - končna hitrost 40 km/h     

  neodvisna, 540/540E obr/min, s postopnim hidravličnim vklopom, sinhronizirana s hitrostjo vožnje    
hidravlična   

zadaj ali spredaj in zadaj, elektro-hidravlično upravljanje (hidravlično pri TGF)    
delovne zavore: diskaste v oljni kopeli na 4 kolesih * hidravlični vklop    

zasilna in parkirna zavora: tračni tip, na gredi    
s tritočkovnim priklopom, z nadzorom sile in položaja (opcija)    

nadzor hidravličnega sistema s krmilno palico -Joystick (le pri TX/TRX) (opcija)    
2300           2150            2420                                                                

2090 - 2310 2060 - 2280   2070 - 2170      2080 - 2180                 2090                                                                                         
2200 - 2420 2170 - 2390   2210 - 2310      2220 - 2320                 2230                                                                                         

1380 mm           1060 mm    
zvočno izolirana kabina Star Light * ogrevanje * klimatska naprava       

strešno okno * kompaktna * sodobno, ergonomsko oblikovana                                                           
zvočno izolirana kabina Protector S * ogrevanje * klimatska naprava * sodobno, ergonomsko oblikovana                                                                 

"voznikova platforma je nameščena na Silent Block amortizacijski sistem                                                          

Trgovina in servis  PSC Kranj  PSC Maribor       PSC Murska Sobota    PSC Brežice
   04 23 71 300  02 33 18 980       02 53 11 803        07 49 93 485
   sales@agromehanika.si info@agromehanika.si www.agromehanika.si



GIBLJIVA ŠASIJA »ACTIOTM chassis«
+ SilentBlockTM blažilni sistem
+ nov »RGSTM Reversibility« – preprosto obračanje sedeža
+ boljši oprijem zaradi 15° stranske oscilacije prednje osi
+ toga ali zglobna izvedba – zmanjšan obračalni radij 
+ nizko težišče omogoča večjo stabilnost in varnost

MOC
+ širok nabor motorjev
+ 32 stopenjski menjalnik z invertorjem
+ dvižna sila hidravličnega sistema do 2300 kg

PROFESIONALNA DELOVNA OPREMA
Priključna gred + 540/540E obr/min ali sinhronizirana z menjalnikom
  + postopno vklapljanje brez sunkov
  + tiho delovanje ne glede na obremenitev
Dvižni sistem + večja moč in vzdržljivost
  + možnost Joysticka (odvisno od modela)
  + kontrola dvižne sile in položaja
  + možnost prednjega dvižnega sistema (odvisno od modela)

UDOBJE
+ ergonomsko oblikovana voznikova platforma
+ udobje prilagojeno izzivom celodnevnega dela
+ vzmetenje motorja za manj hrupa in neprijetnih tresljajev
+ ventilacija z grelnim sistemom in klimatsko napravo
+ izpopolnjen �lter zraka
+ protihrupna zaščita

AKTIVNA IN PASIVNA VARNOST:
+ nizko težišče in dober oprijem vseh koles v vsakem trenutku
+ ustreza najvišjim varnostnim standardom
+ zaščitni lok ali kabina

ZAŠCITNA REŠETKA – BULLBAR
Jeklena cevna konstrukcija ščiti motor in hladilnik.
Zasnovana je tako, da ne ovira namestitve vlečne kljuke,
hidravličnih spojk in uteži. Poleg tega smo oblikovali tudi
zaščitne rešetke za zaščito luči.

SPREDNJE UTEŽI
Nove uteži so priročno pritrjene na šasijo traktorja,
da ne spreminjajo njegove dolžine in tako ne 
spreminjajo razporeditve teže in stabilnosti. Možna 
pa je še namestitev dodatnih uteži pred traktorjem.

KRMILNA PALICA - JOYSTICK
Nameščena na naslon za roke ob voznikov sedež.
Omogoča lažje in natančnejše nadzorovanje opreme
v obeh smereh delovanja.

MOTOR
Traktorji serije ERGIT 100 so opremljeni z okolju
prijaznejšimi motorji z vgrajenim sistemom za zmanjševanje 
emisij in so skladni s EKO standardi EURO 3A. Izbira motorjev 
sledi načelom: manj vzdrževanja, varčna poraba 
in hitra amortizacija.

LAŽJE VZDRŽEVANJE
V celoti na novo zasnovan pokrov motorja omogoča
lažji dostop in vzdrževanje traktorja, vgrajen je tudi dodaten
pokrov za še lažji dostop do akumulatorja in �ltra zraka.

NOV PREDNJI DEL TRAKTORJA
Zaobljen pokrov motorja omogoča večja preglednost in nadzor,
njegova za 25% povečana trdnost pa daljšo življenjsko dobo.
Zasnovan je tako, da omogoča lažje vzdrževanje traktorja,
nov pa je tudi dodaten pokrov za dostop do akumulatorja
in �ltra zraka. Hidravlične hitre spojke so varno vgrajene
v litoželezni odbijač, ki jih ščiti pred poškodbami.

KABINA STARLIGHT
Zahvaljujoč zaobljeni obliki je nova 
kabina Starlight še prostornejša 
in udobnejša.
-  odlična preglednost 
    in uporabnost
-  klimatska naprava 
    in zvočna izolacija
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OBLIKA:  + Parabolične luči vdelane v blatnike – boljša zaščita in 30% boljša svetilnost
      + sodoben, atraktiven videz – ki privablja poglede
      + pokrov motorja se odpira od spredaj – lažji dostop do motorja, hladilnika in alternatorja 
      + hidravlične hitre spojke – boljša zaščita pred udarci in poškodbami – ohranjena dostopnost

KABINA PROTECTOR S
Super-nizka kabina Protector S z digitalnim 
nadzorom tlaka. Omogoča odlično 
preglednost v vseh smereh in dostopnost 
na področja z omejenim prostorom 
in na velike naklone.

OKVIR EASYFRAME 
ZA TX/TRX S
-  6 - stebrni varnostni okvir
-  zaščita pred soncem in dežjem
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