
 



 

 

 

SP 4400 / 5008 HST: 
Предназначен за  “общинска поддръжка” 

 
 
 
 

SP 4400 HST (38 к.с) и SP 5008 HST (46 к.с) са реверсивни, 

хидростатични, компактни и супер лесни за управление 

трактори предназначени за поддържане на пешеходни зони 

и градински центрове, почистване на улични платна и 

тротоари, снегопочистване, както и за поддръжка на 

обществени паркове и градини.Трактора SP може да 

бъде оборудван с инвентар отпред, отзад и отгоре, 

като същевременно запазва добрата си работна 

скорост. Кабината е просторна и осигурява голяма 

видимост. Пневматично окачената седалка със 

стандартна облегалка за глава и подлакътници 

осигурява максимален комфорт. Кабината е окачена на  

Silent-block, който нежно абсорбира вибрациите.   

Двигателите са безвредни за околната среда по 

отношение на емисиите и акустичния комфорт. Що се 

отнася до механичните нововъведения SP е оборудван 

със задни редуктори, които повишават стабилността и 

работата му, в допълнение към хидравлично 

контролираните спирачки, които гарантират 

решителното модулно спиране.  

The JM™ joystick , който контролира оборудването е 

ергономично разположен, така че операторът има всичко 

на ръка разстояние.В допълнение, за задачите, които 

изискват постоянно контролирани движения на 

оператора, той може да се използва за speed-Fix , 

устройство, което има определена скорост по време на 

работа. 

 
 

 



   
 

360° КОМФОРТ 
1 –  ФАРОВЕ КАЛНИЦИ И ПОКРИВ (отпред и отзад) 

2 -  ЧАСТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И ДЕФЛЕКТОР 

3 – ЕРГОНОМИЧН КОНТЕЙНЕР ЗА ИЗМИВАНЕ НА СТЪКЛАТА 

4 -  МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ 

5 – ЖАБКА - КОНТАКТ 12V  

6 – ВРАТА С НИСКО ХОРИЗОНТАЛНО ОТВАРЯНЕ 

7 – ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧЕН ИНВЕРТОР 

8 – АВТОМОБИЛНИ ДРЪЖКИ 

9 -  ИНТЕЛИГЕНТНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

10 -  КЛИМАТИК 

11 -  ВОЛАН РЕГУЛИРУЕМ ПО ВИСОЧИНА И НАКЛОН 

12 – МНОГО КМФОРТНА СЕДАЛКА 
 

 

13 -  ДЖОЙСТИК 

14 -  ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ 

15 – ЖАБКА ЗА ДОКУМЕНТИ 

16 -  РАДИО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: SP HST 
 
 
 
 
 

Шаси 

 
Двигател 

Цил инд р и  

Обем, куб.см  

Мощност kW/HP  

Макс.обороти 

Мах.въртящ момент  

Охлаждане 

Резервоар капацитет 

Трансмисия 
 
 
 
 

 
ВОМ 

Хидрав. повдигач 

 
Работно налягане (bar) 

Управл. 

Спирачки

Гуми 

Маса (кг) 

Станд. оборудване: 

4400 5008 
ACTIOTM – намаляващо вибрациите • Чупеща рама 

• Хидростатична трансмисия • 4 равни задвижващи колела 

Директен инжекцион, дизел – Емисии: Stage 3A 3 

(бр.)     4 (бр) 

1642                                   2190 

28/38                                33,7/46 

3000 об/мин                       2700 об/мин 

113/1200 (Nm/revs)                            14,2/1620 (Nm/revs) 

Водно                                 Водно 

30 литра                            30 литра 

Хидростатична – Механичен селектор с 3 диапазона на 

скоростите: ниска/нормална/висока– Безстепенен вариатор 

на скоростите и в двете посоки, предна и задна скорост от 

0 до 6 Км/ч, в”нисък” обхват, 0-12 км/ч, в”нормален” 

диапазон, 0-30 км/ч 

Преден, независим ВОМ  с 2 скорости 540 и 1000 об/мин  

Двойно действащ, с 2 скорости на повдигане и 

спускане, контролиран от  джойстик с капацитет 1000 кг  

150 

Хидравл. с 2 бутала и с-ма за чувствителност на товара 

Сервизни и паркинг спирачки 

*240/70 R15 **6.50x16  ***29x12.50-15 Terra / Green / Xtra-Traction 

1220 1470 

Размери 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SP 4400 HST 

A B C D F G I L N 

* 2980 718 1382 880 961 182 1964 1149 1180 

**  2980 718 1382 880  990  211 1993 1116 1127 

*** 2980 718 1382 880 976 200 1982 1307 1321 

 
SP 5008 HST 

* 3075 718 1382 975 961 182 1964 1149 1180 

**  3075 718 1382 975  990  211 1993 1116 1127 

*** 3075 718 1382 975 976 200 1982 1307 1321 

Затворена метална кабина монтирана на  Silent-block, климатична с-ма с рециркулация, стъклени странични врати, задни отварящи се прозорци, система за 
частично отваряне на вратите, зелени затъмнени задни стъкла, 2 задни работни светлини, 2 огледала за обратно виждане, 12V изход, закачалка за дрехи, 
жабка, радио,CD/MP3 плеар • Електрохидравличен инвертор под волана • Пневматична комфортна седалка с облегалка за глава и подлакътници, предпазен 
колан, регулиране на височината на седалката и накланяне назад • Преден и заден блокаж на диференциала • Разтоварващ кош със страни, cm 95x90x20 • 
Освобождаване на задвижващите колела върху предния мост • Хидравлична система,контролирана от джойстик,състояща се от: 2 предни двойно 
действащи разпределителя с плаваща позиция, 1 заден рециклиран двойно действащ разпределител с плъзгаща позиция, 1 предна маслена помпа и 1 
задна маслена помпа  (общо 8 бързи връзки) • Преден/Заден теглич •Клаксон, осветителна техника,ел. контакт и щепсел, стопове и мигачи• Дигитално 
мултифункционално табло (тахометър, оборотомер, скорост, ниво на горивото, температура на водата) • Волан регулируем на височина и наклон • Safety starting switch on 
inverter, PTO and seat 

Опции: 
Хидравлична навесна система на двигателя контролирана от джойстик • “Grammer” седалка с пневматично окачване • Хидравлична система състояща се от: 2 предни 
двойно действащи разпределителя с плаваща позиция и 1 заден независим двойно действащ разпределител  с плаваща позиция, 1 предна маслена помпа и 1 задна маслена помпа 
(общо 8 бързи връзки) • Комплект предни тежести за колелата • RT 1500 HDS – предно монтирана въртяща се косачка 150 см с турбина • Колектор за трева  GC1000 – 
Бункер на колектора с хидравлично освобождаване, товароносимост 1000 литра, височина на разтоварване 210 см. 

 

Описанието и илюстрациите в тази брошура са предоставени само за информационни цели;те не са задължителни и могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение. 

 

ANTONIO CARRARO SPA 

Via Caltana, 24 

35011 Campodarsego Padova ITALY 

info@antoniocarraro.it 

antoniocarraro.com 

COD. 4 7318 134 - 01/2014 

ДИЛЪР: СД ДРАГАНОВИ 
Магазин и сервиз: с. Крислово, ул.”Иван Вазов” № 14 
Тел: 0888 219864  
Email: tractor1991@abv.bg 
Web: www.draganovi.bg  
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