
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TX  и TRX 7800 Series “S”  са професионални и 
надеждни трактори, които са проектирани и 
изработени на базата на изпитана технология. 
Дизайна на новата “S” серия е с подобрен външен вид и 
функционалност. Тракторите ANTONIO CARRARO 
вземат стратегическо решение, да се поставят 
двигатели с директно впръскване от най-добрите 
световни производители, което намалява потреблението 
и увеличава производителността. Проектирани да 
извършват рутинни земеделски дейности или да 
обработват култури на равен или по наклонен терен 
моделите TX-TRX 7800 S се представят отлично във 
всяка ситуация, благодарение на перфектното 
разпределение на теглото и четирите изодиаметрични 
задвижващи колела, като по този начин постигат 
постоянно сцепление с минимално наземно уплътняване. 
За да се намали увреждането на повърхността на 
почвата предното предаване може да изключи по всяко 
време. 

TX 7800”S” е изодиаметричен движещ се в една посока трактор 

със система RGS ™ ,кормилното управление дава възможност 

за изключително пъргаво завиване дори ив най-тесните 

пространства и при най-сложните маневри.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ЕРГОНОМИЧНОСТ И КОМФОРТ 

Новата скосена каросерия подобрява предната 

видимости и има за цел да улесни поддръжката на 

трактора. Двигателя е заобиколен от голяма решетка, 

която осигурява отличен топлообмен. Предната броня 

е с елегантен дизайн и здрава структура защитава 

двигателя и помага радиатора да остане чист. Теглича 

също е разположен в тази структура. Иновативните 

светлини, заедно с най-висококачествените 

дизайнерски оптични комплекти, осигуряват отлични 

условия за безопасна работа при всички ситуации. 

В тези трактори, мястото на оператора е лесно за 

достъп, удобно и просторно. Проф илиран ата  

седалка  е  разпо ложена  в  центъра  на  

шасито  ACTIO™, с цел намаляване на друсането и 

облекчаване на стреса и умората, дори след много 

часове на работа. Елегантната и интуативна апаратура 

на таблото включва антирефлексен екран със задно 

осветление за нощна употреба и ”вкл.-изкл.” 

информационна система. Всички контролни органи и 

ел.хидравлични копчета са лесно достъпни за 

оператора.

 

                                                                                                   МАШИНИ И ОБОРДВАНЕ: тествани технологии 

Интегрираната повдигаща хидравлична система и ВОМ 

правят тракторите TX и TRX 7800“S” достатъчно гъвкави, за да 

работят с много и различни видове инвентар, и да поддържат 

еднаква степен на повдигане и стабилност. Голямата 

хидравлична система, осигурява изключителен хидравличен 

капацитет за използване на всички видове оборудване с 

лекота. По желание TRX може да се оборудва с вкл./изкл. 

джойстик контролиращ хидравличната верига.Напълно 

независим ВОМ с две скорости: 540/540 E (750) об / мин    и 

синхронизирани предавки. ВОМ, може да бъде активиран в 

движение за да осигури по-добра маневреност дори при по 

трудни условия на работа. ASAE   1” 3/8 силоотводен вал е 

еднакъв за всички скорости. 

. 

 

 

ТРАНСМИСИЯ И СКОРОСТНА КУТИЯ 

Големият, чувствителен съединител не изисква никаква 

настройка.Скоростната кутия разполага с 32 скорости: 

16 предни и 16 задни със синхронизиран инвертор, 

който позволява посоката на движение да се обърне, 

дори когато тракторът е в движение.  

 
 
 

 

ДВИГАТЕЛ: МОЩЕН, ЕКОЛОГИЧЕН И 

ИКОНОМИЧЕН 

 
 
 

 
   + Надеждност: качество и дълъг живот на компонентите; 

+ Производителност: максимална ефективност; 

+ Комфорт: минимален шум и емисии; 

+ Икономия: по-малко разходи за 

поддръжка, бърза 

амортизация, нисък 

разход на гориво;



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабината Star Light е със сферично извит и прост, но от 

съществено значение дизайн.Благодарение на своите 

херметични уплътнения и интегрирани панти, тя няма 

стърчащи части и може да проникне дори в най-

тесните редове, без да увреди по-ниските растения 

или плодове.Предните и задните прозорци предоставят 

пътното платно.Кабината е оборудвана с вентилационна 

система за защита от прах.Акустичното удобство е 

подобно на това на автомобил и се дължи на 

вътрешния слой материал на стените, който служи за 

изолиране на шума. 

Кабината Easy Star е с многофункционална модулна 

конструкция. Тази кабина благоприятства за комфорта, 

ергономичността, безопасността, като осигурява достатъчно 

пространство и видимост на оборудването, дори и при 

маневриране на заден ход.Основната конфигурация на 

рамката е с 6 колони, покрив за защита и ляво огледало за 

задно виждане.Клиентите могат да добавят различни 

елементи, като: (комплект предни и задни чистачки). 

 

ДИЗАЙН 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНОВАЦИИ 

РАЗНООБРАЗИЕ
КОМФОРТ 

TRX 7800”S” е изодиаметричен реверсивен трактор Rev-
Guide System RGS™ система, която  може да  завърти/обърне 
мястото на водача на  180°, за да може да се използва 
предно оборудване като: вилици, повдигачи, шредери и 
други. Нейната голяма универсалност на използване прави 
този трактор, подходящ както за селското стопанство, така и 
за поддръжката на големи спортни центрове, паркове и 
обществени места, където се предлага многофункционалност 
през всички сезони на годината. 

“STARLIGHT” кабина "EASYSTAR" кабина 



       РАЗМЕРИ: TX / TRX 
 

TX 7800 TRX 7800 

A  708 708 

B  1495 1495 

C  1190 1190 
 

 

D  3393 3393 
 

 

E* 1775÷1875 1775÷1875 
 

 

F 2272÷2371 2272÷2371       

G 2132÷2227 2132÷2227   

H  2032÷2127 2032÷2127 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: X 
 

TX 7800"S" / TRX 7800"S" 
 

 
 

 
 

 
Шаси 

Двигател тип 

 
 
 

Трансмисия

ВОМ 

Вал 

Предаване /съединител 

Освобжд.  предавката 

Задно хидр. повдигане 

Налягане (bar)  

Управление 

Спирачки 

 
Платф. 

Гуми 

Мин.ширина,  (mm) 

Клиренс, (mm) 

 

“ACTIOTM”  намалящо вибрациите • Сервоуправление • 4 еднакво задвижвани колела• Предна/задна крайна предавка 

TX l > една посока на движение / TRX  > Rev-Guide System RGS™- реверсивен/обратимо положение на движение 

Дизел, директен инжекцион с обратно въртяща система за теглото 

Вредни емисии: Stage 3A Бр. цилиндри: 4 - 16 клапана 

Обем,(куб. см): 3319 Мощност, (к.с.) /71 

Max.об.на двигателя: 2500 об/мин Макс.въртящ момент,  (Nm/revs): 236/1600 

Охлаждане: Водно Резервоар,  (л):  60 (с  roll bar) / 50 (с рама и кабина)  

Синхронизирана 32 скоростна кутия: 16 предни и 16 задни със синхронизиран инвертор 

Заден,независим и синхронизиран 540/540E об/мин с прогресивно ел.хидравлично вклъчване 

Профил 1” 3/8  с 6 шлица и усилена ангажираност 

Механичен контрол 

Ел.хидравличен контрол на предната част 

3-ри точково окачване, Кат.1-Капацитет 2150 кг 

140 

Хидравлично с 2 бутала 

Станд: Хидравлични предни и задни спирачки в масло, спирачки на 

задното управление, независима аварийна и паркираща спирачка:  

Окачена на  Silent Block 

250/80-18 300/80-15.3 320/65 R18  300/70 R20  280/70 R18  320/70 R20  400/55-17.5  31x15.50-15 280/85 R20  340/65 R18 

1380 1445 1460 1410 1420 1460 1690 1690 1415 1485 

286 298 286 320 275 330 282 242 341 300 

Маса,  (Kg)                              TX с  roll bar: 2070÷2170 с рама: 2120÷2220 с кабина: 2210÷2310 

TRX с  roll bar: 2080÷2180 с рама: 2130÷2230 с кабина: 2220÷2320 

Станд. оборудване 

 
 
 
 

Optional Features 

• Реверсивно управление  (заTRX) • Заден или преден блокаж на диференциала с ел.хидравличен контрол • 

Повдигащи рамена • Регулируема седалки и предпазен колан• Защитен  roll bar • Регулируеми джанти• 

Спомагателни задни хидравлични бързи връзки с 1 двойно действащ разпределител с плаващо положение, 1 

маслена помпа (общо 3 бързи връзки) 

• Заден теглич с регулируема височина • Преден теглич •Мултифункционално дигитално табло• Акумулатор • 

Ел.захранване• Устройство за безопасно стартиране на инвертора и ВОМ; 

• Star Light  кабина с климатична система и люк , окачена на Silent Blocks • Easy Star кабина с рамка за 

безопасност с 6 колони, окачена на Silent-block и ляво огледало за задно виждане (по желание комплект 

чистачки• Повдигач и хидравлични бързи връзки с двойна скорост, контролирани от Вкл./Изкл. Джойстик  (за 

модела TRX) • Задна навесна система на окачването (за TRX) • Предна навесна система (за TRX) 

• Хидравлична навесна система със силов и позиционен контрол•Хидравлично 3-ри точково прикачване и 

вертикален обтегач  (за TRX) • Регулируеми повдигащи рамена с бързи връзки • Плъзгащ теглич • Двойка предни и 

задни тежести • 6 броя предни противотежести • Предна решетка • Предни светлини 

 

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

 

ANTONIO CARRARO SPA 

Via Caltana, 24 

35011 Campodarsego Padova 

ITALY info@antoniocarraro.it 

antoniocarraro.com 
 

COD. 4 7318 142 - 03/2014 

StarLight cab 
EasyStar frame 

F H 
E* G 

C B A 

D *Height calculated with the operator of average height sitting (cm 175) 

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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