A. CARRARO Model TTR 4400 HST
Prisliste Juli 2019
Hydrostatisk reversibel Traktor/Redskabsbærer med 2 og 4-hjulstræk. Monteret med Yanmar 1642ccm, 3 cylindret vandkølet
dieselmotor (97/68/CE) 38 HK. Svingbar instrumentkonsol med sæde, rat og pedaler. Servo frem/bak vippepedal med trinløs,
variabel hastighed fra 0 til 30 km/t i begge retninger i 3 hastigheds-områder. Differentialespærre for og bag. Uafhængigt
kraftudtag med 2 hastigheder 540/1000 RPM. Kraftig hydraulisk løfte-trykke-flyde lift med 3-punkt ophæng.
Hydrauliksystem bestående af 2 dobbeltvirkende samt et enkeltvirkende udtag med flydestilling, samt 1 dobbeltvirkende
hydraulikudtag og en retur i motorende, ialt 8 lynkoblinger, mekanisk betjent. Load-sensing servostyring. Plænedæk Garden
240/70-15 for og bag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varenr.

CAR30TTR2S

TTR 4400 specifikation som ovenfor med CE styrtbøjle. Ny model

CAR30TTR2FØ Som ovenfor med ny designet førerhus med On/Off Joy-stik betjening,
varme og aircondition.
CARA14006
HF430002
HF430003
HF430003R
CARA12003
CARA12004
CARA08009

CAR75016
CAR2407015
CAR291250
HC170540
CAR30SPLAD
MERPRIS
MERPRIS

Monteringsbeslag til topmonterede redskaber over motorhjelm
A-RAMME til 3-punkts ophæng, inkl. montering, traktordel.
A-RAMME til 3-punkts ophæng, inkl. montering, redskabsdel.
A-RAMME RÅ til 3-punkts ophæng, incl. montering, redskabsdel.
HJULVÆGTE, 15” front (20 kg pr. stk.) pr. par.
HJULVÆGTE, 15” bag (20 kg pr. stk.) pr. par.
HYDRAULISK BAGLIFT excl. montering.
Ved tilvalg af lift i motorenden på model med styrtbøjle, da kun med
1 dobbeltvirkende og 1 enkeltvirkende hydraulik udtag, fabriksmonteret.
EKSTRA HJUL med traktor- /landbrugsdæk 7.50x16", pr. par.
EKSTRA HJUL med plænedæk 240/70-15, pr. par.
EKSTRA HJUL med ballondæk 29x12.50-15, pr. par.
ROTORBLINK til førerhus.
LAD 95x90x20 cm. CARA14006 nødvendig
TRAKTORDÆK: 7.50x16" (CAR16SL).
BREDE DÆK: Terra, Green eller Xtra-Traction 29x12.50-15 (CAR16SPLX/ST).
PARTIKELFILTER, tager op til 80% af partiklerne

229.900,313.600,4.100,3.800,2.600,1.700,3.800,3.800,19.900,-

6.800,9.300,11.900,700,6.400,400,9.800,10.500,-

Klik System motorside:
HF430050
RAMME F/klik montering, traktordel
7.200,HF430052
BESLAG F/manuel sidetip af lad, ramme traktordel nødvendig.
3.100,HF430053
BESLAG F/valseudlægger rustfri, ramme traktordel nødvendig.
3.100,HF430054
BESLAG F/JK170 rustfri cyklonspreder, ramme traktordel nødvendig. Merpris
1.300,HF430055
AFSÆTNINGSSTATIV F/JK170
5.200,HF430056
BAGTIP af lad med el-stempel, ramme traktordel nødvendig.
18.200,HF430057
AFSÆTNINGSVOGN til valseudlægger
2.800,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAR1300FM
CARCB20
CARCB25
NI90MTZ150
NI90SM150
NI90SMTRAK145

CARRD100
CARRDSM100
CARRD130
CARRDSM130
CARF1200B
CARF1500B
CARF1800B
CARF2400B
CARTT1500
CARC1000

JORDFRÆSER, Caroni, kraftig, belastningskobling på kardan 130 cm.
STUBHARVE 120 cm.
STUBHARVE 150 cm.
ROTORHARVE R2, arbejdsbredde 140 cm.
SÅKASSE R2, til MTZ150, arbejdsbredde 134 cm.
SÅMASKINE R2, arbejdsbredde 146 cm.
STENNEDLÆGNINGSFRÆSER Dairon, arbejdsbredde 100 cm. inkl. graderblad.
SÅKASSE, rustfri.
STENNEDLÆGNINGSFRÆSER Dairon, arbejdsbredde 130 cm. inkl. graderblad.
SÅKASSE, rustfri.
ROTORKLIPPER, Caroni, frontmonteret (3 knive) med bagudkast,
klippebredde 120 cm.
SOM OVENFOR men med klippebredde 150 cm.
ROTORKLIPPER, Caroni, frontmonteret (3 knive) med bagudkast, klippebredde 180 cm.
ROTORKLIPPER, Caroni, frontmonteret (5knive) med bagudkast, klippebredde 235 cm.
ROTORKLIPPER med turbine, frontmonteret, klippebredde 150 cm,
opsamlerkasse CARC1000 nødvendig.
OPSAMLERKASSE med hydraulisk tømning og højtip. Ny version

20.900,7.900,9.500,41.900,28.800,34.600,88.100,29.700,102.100,34.100,19.300,20.100,22.900,24.600,59.300,72.700,-

CARFTM1300

SLAGLEKLIPPER, Caroni, frontmonteret, klippebredde 133,5 cm.

24.400,-

RINIERITRU125M2 SLAGLEKLIPPER, Rinieri med hammerslagler, hyd. sideforskydelig, klippebredde 125 cm. 38.700,-

RINIERITRMR150
RINIERIBRM12EP
RINIERIBRM15EP
RINIERIBRF350E
RINIERIBASE0820
CAREGFS/TTRFØ

HF430050
CAREGFSARM
CAREGFSSL
CARASS39
CARASF391/SG
HF100135LC
MERPRIS
HF100135C
HF100145C
HF100135HC
HF100145HC
HF110135
HF110145
CARJK170
CARJKELKON
CARJKBEN
CARJKPRES
NI90SPTOYHY

NI90SPTOYHYKLIK

HF120106
HF120100
HF120101
HF120102
HF120100PRES
HF120106
CARCON400
HF430020

SLAGLEKLIPPER, Rinieri med opsamler 1m³, klippebredde 150 cm
37.700,HÆKKEKLIPPER 120 cm kniv, rækkevidde 4,1 meter, topklipning 2,6 meter
59.600,HÆKKEKLIPPER 150 cm kniv, rækkevidde 5,5 meter, topklipning 3,8 meter
69.600,POWERARM med 80 cm slagleklipper, rækkevidde 3,5 meter. Proportionalstyret
102.500,GAFFELSTABLER med tilt, løftehøjde 2 meter, løfteevne 800 kg
25.800,FEJE-/SUGEMASKINE, incl. beslag, arbejdsbredde 130 cm, med 2 hydraulisk trukne
sidekoste, slangeholderarm med tip, sugemundstykke med kost.
143.800,RAMME F/klik montering nødvendig.
MERPRIS 1 stk. svingarm (højre) komplet med børste.
15.200,EKSTERN SUGESLANGE til fastmontering på opsamlerkasse. Kapacitet 6 meter.
10.200,LØV-FEJE-/SUGEMASKINE, arbejdsbredde 120 cm, med hydraulisk trukket sidekost
(bruges normalt sammen med opsamlerkasse C1000).
55.600,LØVBLÆSER, frontmonteret
44.900,FEJEMASKINE, let model med midterdrev og hydraulisk sving, arbejdsbredde 135 cm,
børster 600 mm, integreret A-ramme.
31.400,Ved specielt ønske om anden arbejdsbredde- /totalbredde.
3.400,FEJEMASKINE, kraftig model med hydraulisk sving, arbejdsbredde 135 cm, børster 600mm. 39.100,SOM HF100135C men arbejdsbredde 145 cm.
40.900,HYDRAULISK FEJEMASKINE med reverse, specifikationer i øvrigt som HF100135C
46.000,HYDRAULISK FEJEMASKINE med reverse, specifikationer i øvrigt som HF100145C
47.800,SNEPLOV, 135 cm med gummiskær, støddæmper og hydraulisk sving.
18.800,SOM OVENFOR men arbejdsbredde 145 cm.
20.200,SALT- og GRUSSPREDER, rustfri hydraulisk cyklonspreder med omrører og
monteringsbeslag.
61.900,EL-STYRET mængde/bredderegulering fra førerhuset
14.900,BEN sæt af 4 stk.
3.300,PRESENNING
1.900,SALT-, GRUS- og GØDNINGSSPREDER, rustfri hydraulisk cyklonspreder med
skærm til regulering af spredebredden 1-6 meter. Til fastmontering på motorsiden.
Kapacitet 100 liter.
15.800,SALT-, GRUS- og GØDNINGSSPREDER, samme som ovenstående, men med kliksystem 17.800,EL-STYRET bredderegulering fra førerhuset.
7.400,SALT- og GRUSUDLÆGGER, rustfri hydraulisk valseudlægger. Udlægsbredde 100 cm.
Til fastmontering på motorsiden. Kapacitet 120 liter.
29.800,STATIV til valseudlægger.
3.000,BEHOLDERRING til valseudlægger.
3.700,PRESENNING
1.300,EL-STYRET bredderegulering fra førerhuset.
7.400,BESLAG for løft af 400 L container
3.200,KUGLETRÆK med gaffeltræk.
3.000,Alle priser er excl. moms

Dette er kun nogle eksempler på redskabsmontering, på en TTR4400 er du ikke låst af bestemte tilbehørsmuligheder, så alle redskaber
der passer på en A-ramme eller 3 punkt ophæng og som løber 540/1000 omdrejninger i minuttet passer - det gør de fleste, hvilket er en
stor fordel for dig.
Kontakt os hvis du mangler andre redskaber end dem vi har valgt at tage med i prislisten - Vi har det!

Ret til pris- og konstruktionsmæssige ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

Forhandler:

Import:

Lyngager 5-11, 2605 Brøndby
Tlf. 45 43 96 66 11 – salg@hafog.dk
www.hafog.dk

