O tractor compacto mais potente da nossa
gama. AVENGER 26 eleva 1000 kg nos braços
de tracção do elevador. Está equipado de
serie com pesos frontais. AVENGER 26 é o
seu parceiro ideal em trabalhos pesados.
Motor Mitsubishi de 26 cv e caixa de 6
velocidades mecânica, 6F + 2R sincronizada.
IDEAL PARA:






Utilização profissional
Pequena agricultura
Trabalho municipal
Campos de Golfe
Coudelarias…

Motor diesel Mitsubishi Stage V. Motor reconhecido em tractores
compactos com elevado desempenho e estabilidade operacional.




Motor diesel Mitsubishi Stage V
Alto rendimento
Fiabilidade e estabilidade

Todos os modelos AVENGER equipam com eixo 4WD


Liga e desliga no lugar do condutor

AVENGER com excelente capacidade de elevação





Ligação em três pontos.
Barras ajustáveis de ambos os lados
1000 kg de capacidade de elevação nas barras
PTO com 540/1000 rpm, veio de 6 estrias.

Alavancas de controlo de elevação e transferência de peso


Localizados no guarda-lamas direito do tractor para uma fácil e
rápida acessibilidade.

Saída de óleo facilmente acessível e posição óptima da luz de trabalho,
para segurança e conforto.




Saídas de óleo traseiras dupla com 2 engates rápidos
Conector de reboque de 7 pólos
Luz de trabalho traseira

Abertura comoda do capô, fácil acesso ao filtro de ar, líquido
refrigerante, etc. Fácil operação durante a manutenção e serviço.




Operação rápida e cómoda
Condições óptimas durante a manutenção
Fácil limpeza e manutenção

Boa visão geral dos controlos do tractor


Manuseamento rápido e fácil das várias funções do tractor

Encher o depósito sem abrir o capô


Localizado em cima do capô na direcção do painel de
instrumentos.

Funcionamento dos interruptores eléctricos no tablier


Luzes e indicadores de direcção montados em interruptor
multifunções

Painel de Instrumentos digital, que exibe






Velocidade
Rotações do motor
Nível de combustível
Temperatura da água de arrefecimento
Luzes de advertência

Com a caixa de ferramentas integrada, tem sempre à mão o
equipamento mais necessário.




Ferramentas
Cavilhas
Bomba de lubrificação…

