
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
VERSATILITATEA MAȘINII. Utilizat pentru irigații și instalații de 
utilitate, versatilul PTX40 este un plug/trencher cu o adâncime 

dedicată plugului de până la 24" (61 cm), o adâncime a șanțului 
de până la 42" (106,7 cm) și o lățime de 4 – 6" (10,2–15,2 cm). 
Dispozitivul opțional de fixare are un cuplu maxim de  

494 ft-lb (670 Nm). 
 
 

 

 
functionabilitate. Accesul la punctele de service necesare, 
precum și la combustibil, ulei hidraulic, ulei de motor și f iltre de 

aer, nu necesită îndepărtarea oricărui ecran, care poate crește 
eficiența serviciului mașinii și simplifica întreținerea zilnică.  
 

 

VERMEER.COM 

DESIGN ARTICULAT. Un design articulat oferă 

manevrabilitate sporită în spații înguste și performanță 

excepțională atunci când funcționează pe teren accidentat, 

maximizând efortul de tracțiune.  

 
 

 
 
 

 

 

 

OPȚIUNI DE TRACȚIUNE. Cu o varietate de 

opțiuni de tracțiune diferite, PTX40 este bine 

adaptat pentru nevoile diferite ale contractorilor. 

Opțiunea de anvelope de 23" (58,4 cm) este cea 

mai bună pentru locurile de muncă înguste, 

aglomerate, opțiunea anvelopei de 26" (66 cm) 

oferă o tracțiune mai bună, iar opțiunea de 
anvelope duale se potrivește cerințelor de presiune 

la sol mai mici. În plus, PTX40 este disponibil cu 

piese care sunt ideale pentru teren accidentat.

Telecomandă. Când arat sau în modul de transport, 

funcționarea telecomenzii oferă flexibilitate 

în zonele aglomerate, oferind operatorului atât controlul 

degetelor, cât și manevrarea lină a mașinii. Funcționalitatea 

telecomenzii asigură reglarea pentru ca operatorul să 

mențină vizibilitatea zonei de lucru și funcționarea mașinii 

dintr-o varietate de puncte de vedere. Când șanțuri, 

controalele operatorului utilizează o legătură care 

conectează mașina și telecomanda. 

 

Dimensiune compacta. La 40.2 (102.1 cm) latime si doar 

55”(139.7 cm) de mare, PTX40 este sufficient de mic 
pentru a naviga in locurile mici in cazul in care masinile 
mari nu se potrivesc

 

 
 

PTX40 
PLUG/TRACTOR 



PTX40 PLUG/TRACTOR 
 

DIMENSIUNI SI GREUTATI GENERALE 

 
              Greutate (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm):2780 lb     
(1261 kg) 

Greutate (tractor de bază, piese): 3680 lb (1669,2 kg)

Capacităţi 

  Rezervor de combustibil: 12 gal (45,4 L)  

Rezervor hidraulic: 9 gal (34.1 L) 

  Sistem hidraulic: 11 gal (41,6 L)  

Lichid de răcire: 1,25 gal (4,7 L)

 

 

Lungime (tractor de bază, șine): 92,8" (235,7 cm) UNITATE LA SOL – ANVELOPE DE CAUCIUC OPTIUNEA 
UNU 

 

  
Lățime (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm):48" (121,9 cm) Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min) 

  
           Lățime (tractor de bază, șine): 43,3" (110 cm) 

 Înălțime (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm):56,5" (143,5 cm) 
 
           Înălțime (tractor de bază, șine): 55,5" (141 cm) 

           Lățimea benzii de rulare (tractor de bază, anvelope de 26" [66 
cm):39" (99,1 cm) 
           Lățimea benzii de rulare (tractor de bază, șine): 32,3" (82 cm) 

Garda la sol (tractor de bază, anvelope de 26" [66 cm):7,9" (20,1 cm) 
Garda la sol (tractor de bază, șenile): 6,9" (17,5 cm) 

 
 

MOTOR 

 
Cai putere brut: 46.8 CP (35 kW) 

Mediu de răcire: Răcit cu lichid 

Ratingul emisiilor: EPA faza 3 și CARB LSI

 
UNITATE LA SOL – ANVELOPE DE CAUCIUC OPTIUNEA 
DOI 

 

 
Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 143 fpm (43,6 m/min) 

 

 
 

UNITATE LA SOL – ANVELOPĂ DE CAUCIUC OPȚIUNEA 
TREI 

  Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h)  

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min)  

  Dimensiunea anvelopei: 23 " x 10,5 " (58,4 cm x 26,7 cm) duale  

 

UNITATE LA SOL – PISTE 

  Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h) 

Viteza maximă de fluaj (fwd/rev): 127 fpm (38,7 m/min)  

  Lățimea liniei: 11" (27,9 cm)  

 

OPTIUNI PE OSIE 
 

 
Diametrul de cotitură exterior (23" [58,4 cm] anvelope): 18,4' (5,6 m) 

 

 
 Diametrul de cotitură exterior (23" [58,4 cm] anvelope duble): 20' (6,1 m) 

 

 

Tipul franei de service: Hidrostatic 

 

Diametrul de cotitură exterior (26" [66 cm] anvelope): 19' (5,8 m) 

Tipul axei: Planetar 

Dimensiunea anvelopei: 26 " x 12 " (66 cm x 30,5 cm) 

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,7 mph (4,3 km/h) 

Dimensiunea anvelopei: 23" x 10,5" (58,4 cm x 26,7 cm) Lățime (tractor de bază, anvelope duble de 23" [58,4 cm):60" (152,4 cm) 

Viteza maximă de transport (fwd/rev): 2,4 mph (3,9 km/h) Lățime (tractor de bază, anvelope de 23" [58,4 cm):40,2" (102,1 cm) 

Lungime (tractor de bază, anvelope): 84,8" (215,4 cm) 

PN 296431554 06/16 

 
 

 
Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă fabricarea în orice moment, fără notificare sau 

obligație. Echipamentul prezentat are doar scop ilustrativ și poate afișa accesorii sau componente opționale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații 

despre specificațiile mașinii. Vermeer, logo-ul Vermeer și Equipted to Do More sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în S.U.A. și/sau în alte țări. Kubota este o marcă 

comercială a Kubota, Ltd. 

© 2016 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărite în Statele Unite ale Americii Vă rugăm să reciclați. 

Diametrul de cotitură exterior (șine): 18,8' (5,7 m) 
 

 

Marca/Modelul: Kubota WG1605 

Înălțime (tractor de bază, 23" [58,4 cm] anvelope duale): 55" (139,7 cm) 

Greutate (tractor de bază, anvelope de 23" [58,4 cm):2740 lb (1242,8 kg) 

 
Tipul frânei de parcare: Tambur 
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