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eSpecIfIcAÇÕeS t195 cvt t210 cvt t230 cvt t250 cvt
Motor
modelo 66 cw3 agco power 74 cw3 agco power
potência máxima - 1.950 rpm @ sae J1995  - cv 195 210 230 250 
torque máximo @ 1.500 (n.m) 860 900  975 1.000 
cilindrada - cm3 6.600 7.400 
n. cilindros - aspiração 6 cilindros - turbo intercooler
sistema de injeção common rail

toMAdA de potÊncIA
tipo independente
acionamento eletro-hidráulico por multidisco
velocidades - rpm 540/1000

potência máxima tdp dianteira - cv @ rpm 187 @ 1000 (sentido horário)
204 @ 1000 (sentido anti-horário)

potência máxima tdp traseira @ 2.100 rpm - cv 175 185 205 220 

tIpo de trAnSMISSÃo
tipo de transmissão cvt - continuamente variável
posição dos comandos Joystick no apoio de braço
Faixa de velocidades - campo 0,03 a 28 km/h
Faixa de velocidades - transporte 0,03 a 40 km/h

power control dtm
gerenciamento dinâmico do trator: mantém a velocidade de deslocamento 
do conjunto ajustando automaticamente a potência (velocidade do motor) 

de acordo com a carga

freIoS
acionamento hidráulica / pneumática

Freio de estacionamento com park lock: 
controle eletro-hidráulico e acionamento mecânico com alavanca

dIreÇÃo

tipo direção hidrostática com Quick steering 
(redução de voltas no volante para manobras de cabeceira)

cApAcIdAdeS
tanque de combustível  - litros 500

SISteMA hIdráulIco
vazão máxima - litros-min 190
pressão máxima - kgf/cm² 200
capacidade de levante traseiro - kgf 9.600 9.950
capacidade de levante dianteiro - kgf 4.000

controles eletrônico com controle de posição, profundidade, 
reação e amortecimento para transporte

eSpecIfIcAÇÕeS t195 cvt t210 cvt t230 cvt t250 cvt
controle reMoto
tipo centro fechado com controle de fluxo de pressão
Bomba Bomba de pistão
número de válvulas 4 traseiras / 2 dianteiras*

acionamentos das válvulas 2 eletrônicas e 2 por alavancas ou 4 eletrônicas 
(Joystick+fingertips ou fingertips+fingertips)

rodAdoS

*consulte seu concessionário/pacote de vendas

16.9-28 r1 + 24.5-32 r1
16.9-30 r1 + 20.8-42 r1 duplo

600/65r28 + 710/70r38
16.9-28 r1 + 30.5-32 r1

16.9-28 r1 + 20.8-38 r1 duplo
600/65 r28 + 520/85 r42 duplo

poSto de operAÇÃo
cabine integrada
opcional com suspensão mecânica

tecnoloGIA eMbArcAdA
piloto Automático
piloto automático (ready)
valtra guide, by trimble centimétrico (rádio rtK trimble ou satel) (opc)
valtra guide, by trimble decimétrico (opc)
o trator quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o valtra guide, by trimble e o auto guide 3000,
que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias

dIMenSÕeS 4x4 coM pneu StAndArd (710/70 r38)
distância entre eixos - mm 2.973
comprimento total - mm 5.514
comprimento com levante frontal - mm 5.818
altura total com antena auto guide - mm 3.044
largura total - mm 2.550
vão livre na barra de tração - mm 417 – 517

bItolAS
Bitola dianteira (mín-máx) -  mm 1.722 – 2.400
Bitolas traseira (mín-máx) - mm 1.806 – 2.991


