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VEGA L80 AR/RS/DS 
/ Charakteristika traktoru 

Malotraktor Vega L80 je pro náročné uživatele, kterým poskytne pracovní sílu po celý rok. Malotraktor je konstruovaný s možností 

otočné pozice obsluhy, pedály jsou umístěné na silentblocích, a tak je možné traktor agregovat s příslušenstvím. 

/ Převodovka a pohon 

• Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed a 16 vzad) 

• Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad) 

• Stálý pohon 4 kol 

• Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy 

• Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulickou kontrolou 

 

/ Vývodová hřídel a hydraulika 

• Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E nebo 540/1000 ot/min 

• Dvoukruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 30 + 31 l/min 

• Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg 

 

/ Standardní výbava 
• Reverzní otočná pozice obsluhy 

• Multifunkční displej s ukazatelem aktuálních 

provozních hodnot 

 

/ Volitelná výbava 

• Kabina s ventilací a topením nebo klimatizací 

• Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování 

neseného nářadí 

• Joystick 

• Až 5 hydraulických okruhů 

• Hydrulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno 

• Nastavitelné šavle s rychloupínáním 

• Přední nastavitelný závěs se zdvihem 800 kg 

• Přední nárazník 

 / Technická specifikace 

Model VEGA L80 AR VEGA L80 RS VEGA L80 DS 

Motor KOHLER Turbo intercooler KDi 2504 TCR 

Výkon (kW/hp) 55,4 / 75,3 

Otáčky (ot/min) 2482 

Počet válců 4 

Objem (cm3) 2970 

Max točivý moment (Nm/ot/min) 300/ 1500 

Hmotnost (kg) (s kabinou) 2375 2460 2510 

Šířka nejužší (mm) (250/85-R20) 1127 1291 1291 

Šířka nejširší (mm) (340/65-R20) 1603 1961 1961 

Světlost (mm) 161/271 184/294 184/294 

Výška s ochranným rámem (mm) 2254/2364 2254/2364 2254/2364 
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