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MODEĻI 
260, 290, 310

DZINĒJS 
Cummins QSL9

NOMINĀLĀ JAUDA, ZS 
260, 290, 310

MAKSIMĀLĀ JAUDA, ZS 
296, 326, 340

MAKSIMĀLAIS  
BRAUKŠANAS ĀTRUMS 
40 km/h

DEGVIELAS TVERTNES  
IETILPĪBA 
644 L

IEVADS

Versatile MFWD sērijas traktori ir vadošā nozares marka, tie ir pilnībā aprīkoti un ar 20 gadiem uz lauka pierādītu pieredzi.  

Pieejami ar 260, 290 vai 310 zs jaudu, Versatile MFWD traktori aprīkoti ar Cummins QSL9  

dzinējiem, kas apvieno  jaudu, ekonomiju un izpildījumu.

Traktori ir aprīkoti ar Powershift transmisiju ar 16 pārnesumiem uz priekšu un 9 atpakaļ, kuri, ja nepieciešams,  ir 

operatora programmējami, lai atbilstu Jūsu darba prasībām. Elektroniskā hidraulika ir pilnībā vadāma ar  

tastatūras palīdzību, ir iespējama izvēles Hi-Flow hidraulikas pakete, kas pievada 284  l/min hidroplūsmu, lai 

atbilstu moderno agregātu jaudas prasībām.



VADĪBAS KABĪNE

Versatile MFWD traktori aprīkoti ar Versatile HQ Cab. Logu stikla 
izmēri (vairāk kā 6.83 m²) nodrošina kabīni ar panorāmas skatu 
uz Jūsu laukiem. Sēdeklim pievienota labās rokas vadības pults 
dod Jums iespēju kontrolēt  visu traktoru ar tastatūras palīdzību, 
samazinot operatora nogurumu. Semi-aktīvais sēdeklis ar pneima-
tisko amortizāciju ietilpst šīs konfigurācijas standarta aprīkojumā, 
un vadības kabīne piedāvā arī plašu apmācībai paredzētu sēdekli.

Jaunā Deluxe kabīne ir augstākajiem tehnikas sasniegumiem pilnībā aprīkota 
kabīne, kas operatoru nodrošina ar visu iespējamo kompfortu garajās darba 
dienās. Semi-aktīvais sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un apmācībai 
paredzētais sēdeklis ir iekļauti šīs konfigurācijas standarta variantā.
Papildus standarta kabīnes piedāvātajām pieslēguma iespējām Deluxe kabīne 
piedāvā integrēto USB portu.

VENTILĀCIJA Lielas daudzvirzienu ventilācijas atveres optimizē komfortu un palīdz 
izveidot ideālu vidi kabīnē. Klimata kontrole samazina logu svīšanu, un kabīnes 
hermetizācija pasargā no putekļu un netīrumu daļiņu uzkrāšanās. Komforta 
aprīkojumā ietilpst četri krūžu turētāji un drēbju pakaramie kabīnes tīrības un 
kārtības uzturēšanai.

OPERATORA SĒDEKLIS Operatora sēdeklis ir pagriežams par  27°, lai maksimāli paliel-
inātu redzamību, velkot agregātus. Pneimatiskais apsildāmais sēdeklis ietilpst 
Deluxe kabīnes aprīkojumā.

APMĀCĪBU SĒDEKLIS Pārveido apmācību sēdekli par darbavietu, nolaižot atzveltni 
un izveidojot ideālu virsmu datoram. 

IZTURĪGS UN UZTICAMS,
 MODERNS DIZAINS

Stereo ar augstas kvalitātes 
skaņu sistēmu.

Plašas, daudzvirzienu ventilācijas 
atveres.

Mērinstrumentu panelis.

REDZAMĪBA
Vienlaidu motora pārsegs 
uzlabo redzamību par 35%, 
salīdzinot ar iepriekšējo 
paaudžu modeļiem. 
Pārsega slīpums piešķir 
traktoram modernu izskatu 
un uzlabo redzamību no 
operatora sēdvietas. Viens 
slēdzis pārsega atvēršanai 
ļauj piekļūt dzinējam un 
dzesēšanas iekārtām. 
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6 hidroizvadi – pieejams 
kā papildus aprīkojums

Papildus vadības slēdži izvēles 
aprīkojuma variantam (papildus 
lauka gala funkcijas  kontrolēšanai, 
3 punktu uzkares kontrole) 

1
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11

8

1. Programmējams hidraulikas vadības 
monitors  

2. Ātrumu pārslēdzējs 

3. Lauka gala funkcijas kontrolēšana

4. Kruīza kontroles panelis

5. Manuālā akseleratora kontroles svira 

6. Plaukstas balsts 

7. Četru standarta aprīkojuma elektrohi-
draulisko izvadu vadība

VADĪBAS SISTĒMA

Versatile MFWD traktors tika izveidots, lai radītu ērtu vidi 
ilgstošām darba stundām. Konstruējot integrētu ar labo roku 
vadāmu konsoli, Versatile sniedz iespēju vadīt visu traktoru ar 
tastatūras palīdzību.
Vadības konsole pārvietojas kopā ar sēdekli, līdz ar to Jums 
vienmēr ir pilna kontrole pār aprīkojumu. Rokas balsts un izliekts 
plaukstas balsts sniedz ergonomisku risinājumu, vadot traktoru. 
Papildus bagāžas nodalījums pieejams zem rokas balsta. 

Elektrohidraulika iespējama gan četru izvadu, gan arī izvēles sešu izvadu  
konfigurācijā. Ar četru funkciju ātrumu pārslēdzēju Jūs varat ātri pārslēgt  
ātrumus kustībai uz priekšu un atpakaļgaitā, kā arī augstākus un zemākus 
pārnesumu, neizmantojot sajūga pedāli. 

MĒRINSTRUMENTU PANELIS Programmējams augstas izšķirtspējas mērinstru-
mentu panelis nodrošina transmisijas funkciju, dzinēja funkciju, lauka  
monitoringa un traktora pamatfunkciju rādījumus un kalibrēšanu.  
Apgriezienu skaits minūtē, ātrums, temperatūra un degviela tiek uzrādīti  
vienkārši nolasāmos analogajos mērījumos. 

8. Jūgvārpstas slēdzis

9. Automātiskā stūrēšana

10. Priekšējā un aizmugures stikla tīrītāji / 
Mazgāšanas sistēma 

11. Apgaismojuma vadība 

12. Diferenciāļa bloķēšana 

13. Reversās darbības dzesēšanas  
ventilators 

14. Rokas balsts

MONITORS
178 mm (7") augstas  izšķirtspējas monitors ir 
iekļauts standartaprīkojumā. Monitors var tikt 
programmēts, lai uzrādītu Jūsu hidraulikas uzstādī-
jumus un ērtai to pārlūkošanai. Monitors spēj 
apkalpot līdz divām ārējām kamerām. 

Elektrohidraulika sešu izvadu 
variantā.

Četru funkciju ātrumu pārslēdzējs 
ātrai vadībai. 

Rokas vadības akseleratora svira.
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

Versatile MFWD traktori aprīkoti ar Cummins QSL9 dzinējiem, 
kurus raksturo jaunākie sasniegumi dīzeļdzinēju tehnoloģijās. 
Cummins ir ekskluzīvie dzinēju piegādātāji visu veidu Versatile 
traktoru modeļiem. Abu kompāniju inženieri strādājuši kopā, lai 
pārliecinātos par pilnīgu dzinēja savietojamību ar transmisiju un 
elektroniku.  

CUMMINS QSL Cummins QSL9 ir tirgus līderis zirgspēku un griezes momenta 
jomā. Šis turbodzinējs ar elektroniski kontrolētu augsta spiediena un com-
mon-rail iesmidzināšanu piedāvā līdzenu jaudas padevi un ātru dzinēja reak-
ciju ar mazāku vibrāciju. Papildus minētajam šis modelis ir ideāls pie aukstās 
palaišanas ar integrētu gaisa ieplūdes sildītāju.  

VGT/DAUDZKĀRTĪGA AUGSTA SPIEDIENA DEGVIELAS IZSMIDZINĀŠANA  QSL9 apvieno 
produktivitāti un jaudu ar degvielas patēriņa efektivitāti. Izmantojot Cum-
mins uzlaboto tehnoloģiju, QSL9 strādā tīri un efektīvi. Uzlabotā elektronika 
pastiprina dzinēja sniegumu ar labāku griezes momentu un ātrāku droseles 
reakciju. Cummins QSL9 pazīstams ar savu aukstās iedarbināšanas iespēju 
un vienmērīgo darbību, ieskaitot mazāku dzinēja troksni un vibrāciju, kas, 
savukārt, nozīmē mazāku operatora nogurumu.

ĀTRUMKĀRBA Pārslēgt augstāku vai zemāku pārnesumu ir tikpat vienkārši, kā 
nospiest taustiņu. Modeļi aprīkoti ar 16 x 9 pilnu powershift transmisiju, kas 
uzlabota vienmērīgas pārslēgšanas ziņā, īpaši slodzē. Inovatīvais dizains, kuru 
raksturo spirālveida zobratu pārnesumi uz rullīšu gultņiem, nodrošina vien-
mērīgu, līdzenu un klusu darbību.

PRAKSĒ PĀRBAUDĪTA JAUDA

260 290 310

Dzinējs Nominālā  dzinēja jauda, zs 260 zs 290 zs 310 zs

Maksimālā dzinēja jauda, zs 296 zs 326 zs 340 zs

Jaudas pieaugums 36 zs 36 zs 30 zs

Tilpums 8.9 L 8.9 L 8.9 L
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DZINĒJA APGRIEZIENI (APGR./MIN.) POWERSHIFT PĀRNESUMU DIAPAZONS
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Neatkarīgās piedziņas  jūgvārpstas  darbību raksturo daudz-
plākšņu bronzas sajūga diski plūstošai pievienoto iekārtu 
iedarbināšanai. Modelis 260 standartā aprīkots ar 540/1000 
duālo ātrumu jūgvārpstu.Modeļi 290 un 310 standartā aprīkoti 
ar jūgvārpstu 1000 apgr/min un 540/1000 izvēles variantā.

Standarta hidrauliskā sūkņa ražība– 208 
l/min ; ar  izvēles Hi-Flow hidraulisko 
sistēmu -  284 l/min.ražību.

Elektorhidrauliskie izvadi traktora 
aizmugurē.  
 

3 punktu uzkares celtspēja ir 8550 kg, 
attēlā ar ātro sakabi izvēles aprīkojumā.

HIDRAULIKA / UZKARE / RĀMIS

Modernajām papildiekārtām nepieciešama lielāka hidrauliskās 
sistēmas jauda, konstants ātrums no jūgvārpstas un jūgstieņa 
nestspējas kapacitāte. Versatile 260, 290 un 310 konstruēti, lai 
atbilstu šīm stingrajām prasībām. 

Pievadot spiedienu un plūsmu pēc pieprasījuma, slēgta centrālā hidrauliskā 
slodzes noteikšanas sistēma(CCLS) nodrošina plašu pielietojuma klāstu tādām 
papildiekārtām, kurām nepieciešama liela hidrauliskā jauda. Ja hidrauliskā 
jauda nav nepieciešama, sistēma pārslēdzas gaidīšanas režīmā, lai saglabātu 
enerģiju, pievadot vairāk enerģijas transmisijai.  

ELEKTROHIDRAULIKA iekļauta standartā un ir ergonomiski konstruēta, lai būtu 
gan ērta, gan komfortabla. Vadība ar tastatūras palīdzību kontrolē hidrauliskās 
funkcijas, un hidrauliskā jauda tiek palielināta un samazināta, izmantojot EHR 
monitoru. Versatile modeļiem no 260 līdz 310 kopējā hidrauliskā sūkņa ražība  
ir 208 l/min vai, ar izvēles Hi-Flow hidraulisko, sistēmu - 284 l/min. 
Četri hidroizvadi ir iekļauti standartaprīkojumā, ir iespējams izvēlēties sešus 
hidroizvadus. 

UZKARE UN JŪGSTIENIS  Jūgstienis ir aprīkots ar automātisko sakabes tapu, 
kas automātiski nofiksējas, pievienojot agregātus. Sagatavojot traktoru 
papildiekārtu pievienošanai, iekārtas sakabes āķis tiek novietots sakabes 
pozīcijā, pēc tam tapa automātiski nofiksēsies, operatoram nepametot kabīni, 
kā arī nebūs nepieciešama otra operatora palīdzība. Trīs punktu uzkares 
iekārta ar slodzes noteikšanas sistēmu uztur konsekventu agregātu darba 
dziļumu, kas ir ideāli piemēroti smaga darba apstākļiem, piemēram, aršanai.

RĀMIS UN ASIS Versatile modeļi 260, 290 un 310 ir konstruēti tā, lai tie būtu 
izturīgi un uzticami. Rāmis un pārsegs veidoti, lai uzlabotu pagrieziena rādi-
usu, un pieļauj lielākas riepas un vairāk konfigurāciju. Uzlabotais pagrieziena 
rādiuss visredzamāk izpaužas lauka gala funkcijās.  

DIFERENCIĀLIS Visiem modeļiem ir diferenciālis ar ierobežotu izslīdēšanas 
funkciju, kas automātiski palielina spriegumu dažādos augsnes apstākļos. Pat, 
ja nepieciešams lielāks spriegums, ir pieejams izvēles bloķējošais diferenciālis, 
kas pievada pilnu jaudu abiem riteņiem vienlīdzīgi.

Efektīva ātruma redukcija no transmisijas uz zemi sasniedzama, izmantojot 
lieljaudas iekšējo planetāro asi, kuru piedzen masīvs saules zobrats un mazo 
planetāro zobratu komplekts.
Pastiprinātās čuguna pakaļējās ass apvalks aizsargā komponentus gadiem ilgi, 
nodrošinot nevainojamu to darbību.

JŪGSTIENIS
Versatile MFWD traktoriem  
standarta aprīkojumā ir 38 mm 
jūgstieņa tapa. Pieejama arī izvēles 
51 mm tapa. Lieljaudas jūgstienis 
pieejams visos modeļos kā izvēles 
aprīkojums.

III/IIIN kategorijas 3 punktu uzkares 
iekārta standarta aprīkojumā ar celtspēju 
8550 kg Versatile modeļiem no  
260 līdz 310. 
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SERVISS UN TEHNISKĀ APKOPE
Dienā nekad nepietiek stundu, un katra minute ir dārga. Tieši tādēļ visi Versatile traktori konstruēti, 
atceroties par vieglu to apkopi. Ikdienas serviss var paildzināt Jūsu traktora dzīves ilgumu, samazināt 
dīkstāvi un pazemināt Jūsu darba izmaksas.

Versatile ražotne ir apmācījusi dīleru servisa tehniķus, kas informēti par jaunākajām 
remonta tehnoloģijām. Efektīva bojājumu likvidēšana apmācītu profesionāļu izpildē 
sniedz savlaicīgu servisa atbalstu, kas samazina Jūsu dīkstāvi. 

Dzinēja eļļas filtrs ir viegli pieejams dzinēja labajā pusē. 

Lielo standarta degvielas tvertņu kopējā ietilpība ir 644 l. Šī lielā degvielas kapacitāte 
nodrošina garas smaga darba stundas starp degvielas uzpildēm. 
Abas tvertnes tiek uzpildītas caur vienu atveri kabīnes priekšā traktora kreisajā pusē. Lie-
lais, no divām daļām sastāvošais gaisa filtrs uzmontēts virs dzinēja un ir viegli pieejams. 

Aspirētais priekštīrītājs pirms gaisa tīrītāja apvalka paildzina filtra servisa intervālus pat 
visnetīrākajos apstākļos.

260 290 310

Dzinējs Dzinēja tips Cummins QSL Cummins QSL Cummins QSL

Aspirācija Turbo & gaiss-gaiss pēcdzesēšana

Tilpums   8.9 litri 8.9 litri 8.9 litri

Jauda 260 zs (194 kW) @ 2100 RPM 290 zs (216 kW) @ 2100 RPM 310 zs (231 kW) @ 2100 RPM

Jaudas pieaugums 14% @ 1800 RPM 12% @ 1900 RPM 10% @ 1900 RPM

Maksimālā jauda 296 zs (221 kW) 326 zs (243 kW) 340 zs (254 kW)

Griezes momenta pieaugums 45% @ 1500 RPM 36% @ 1500 RPM 29% @ 1500 RPM

Maksimālais griezes moments 1282 N•m (945 lb-ft) 1335 N•m (985 lb-ft) 1350 N•m (995 lb-ft)

Degvielas sistēma Ietilpība  644 L (170 U.S. gal) 644 L (170 U.S. gal) 644 L (170 U.S. gal)

Filtrs Uzmontēts dzinējam ar ūdens 
separatoru

Uzmontēts dzinējam ar ūdens 
separatoru

Uzmontēts dzinējam ar ūdens 
separatoru

Transmisija Powershift transmisija 16 pārnesumi uz priekšu, 9 
atpakaļgaitā

16 pārnesumi uz priekšu, 9 
atpakaļgaitā

16 pārnesumi uz priekšu, 9 
atpakaļgaitā

Maksimālais ātrums 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Asis Priekšējais tilts ar ierobežotu izslīdi Standarta variantā Standarta variantā Standarta variantā

Priekšējais tilts ar diferenciāļa bloķētāju Izvēles Izvēles Izvēles 

Aizmugurējās ass platuma iestatījumi 1524 līdz 2235 mm 1524 līdz 2235 mm 1524 līdz 2235 mm

Aizmugurējās ass diametrs 109 mm 109 mm 109 mm 

Aizmugurējās ass platuma iestatījumi 
(120” ass)

1524 līdz 3353 mm 1524 līdz 3353 mm 1524 līdz 3353 mm

Hidraulika Tips Slēgta centrālā hidrauliskā slodzes noteikšanas sistēma CCLS

Standarta sūkņa ražība 208 L/min 208 L/min 208 L/min 

Hi-Flow hidrauliskā sistēma 284 L/min 284 L/min 284 L/min

Hidroizvadi – standarta jauda 4 standarta variantā 4 standarta variantā 4 standarta variantā 

Hidroizvadi – Hi-Flow 6 standarta variantā 6 standarta variantā 6 standarta variantā

Maksimālais sistēmas spiediens 197 bar 197 bar 197 bar 

Elektriskā sistēma Ģenerators 12V - 200 A 12V - 200 A 12V - 200 A

Akumulators 2-12V, 950 CCA ea. 2-12V, 950 CCA ea. 2-12V, 950 CCA ea.

Standarta apgaismojums Halogēna lukturi – 2 priekšējās gaismas, 9 darba gaismas, 2 gaismas montētas uz jumta priekšā

Ksenona gaismas / elektriskie spoguļi Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle

Jūgstienis / 3 
punktu uzkare / 
Jūgvārpsta

3 punktu uzkare Category III / IIIN Category III / IIIN Category III / IIIN

Standarta (SAE) celtspēja 8550 kg (18,850 lb) 8550 kg (18,850 lb) 8550 kg (18,850 lb)

Jūgvārpsta, 1000 apgr./min n/a Standarta Standarta

Jūgvārpsta, 540/1000 apgr./min Standarta Izvēles Izvēles 

Kabīne Tilpums 4.22 m³ 4.22 m³ 4.22 m³

Stiklojuma laukums 6,83 m² 6,83 m² 6,83 m²

Izmēri un svars Svars, bez balasta * 10,861 kg 10,861 kg 10,861 kg

Maksimālā darba masa 12,478 kg 13,918 kg 14,878 kg

Riteņu bāze 3165 mm 3165 mm 3165 mm

Pagrieziena rādiuss 4.8 m @ 762 mm rindu atstarpe

Kopējais garums ar priekšējiem 
atsvariem

6401 mm 6401 mm 6401 mm

Augstums līdz kabīnes virsai 3353 mm 3396 mm 3396 mm

*ar riepām 420/90R30 & 480/80R46

SPECIFIKĀCIJA
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IEVADS 

Versatile DeltaTrack ir pilnībā integrēta, pēc īpaša pasūtījuma 
Versatile uzņēmumā konstruēta četru kāpurķēžu sistēma. Visi trīs 
pieejamie DeltaTrack modeļi 450DT, 500DT un 550DT demonstrē 
pārāku sniegumu un izturību esošo kāpurķēžu sistēmu vidū. 

Kāpurķēžu sistēmas izmanto praksē pierādīto Versatile ārējo planetāro pārne-
sumu sistēmu, lai palielinātu vilkmes un saķeres rādītājus. Četras neatkarīgi 
darbojošas kāpurķēdes uztur balansu un nodrošina pastāvīgu kontaktu ar 
zemi. DeltaTrack kāpuķēdes ir konstruētas, izmantojot lauksaimniecības rūp-
niecības nozarē visattīstītāko kāpurķēžu dizainu, un tās darbojas ar sevi praksē 
pierādījušo Cummins dzinēju, CAT® powershift transmisiju radītu smagiem 
darba apstākļiem, un šīs visas tehnoloģijas raksturo leģendārā Versatile 
izturība un servisa kvalitāte.

Versatile 4WD traktoros ietvertas lauksaimnieku visvairāk pieprasītās  
konfigurācijas ar papildus izvēles iespējām, lai pielāgotu traktoru ikvienas 
saimniecības vajadzībām. Konstruēti, izmantojot lieljaudas komponentes, 
visas 4WD sērijas traktoriem, no 350 līdz 550 nominālās jaudas zirgspēku, 
ir praksē sevi pierādījušie Cummins dzinēji, izturīgas ātrumkārbas, plašas 
kabīnes un tie ir gatavi kalpot jūsu saimniecībā gadiem ilgi.

DELTATRACK MODEĻI 
450DT, 500DT, 550DT

DZINĒJS 
Cummins QSX15

NOMINĀLĀ JAUDA, ZS 
450 līdz 550

MAKSIMĀLĀ JAUDA, ZS 
500 līdz 591

MAKSIMĀLAIS 
BRAUKŠANAS ĀTRUMS 
35 km/h 

DEGVIELAS TVERTNES 
IETILPĪBA 
1800 L

4WD MODEĻI  
350, 375, 400, 450,500, 550

DZINĒJS 
Cummins QSX11	9 / Cummins QSX15

NOMINĀLĀ JAUDA, ZS 
350 līdz 550

MAKSIMĀLĀ JAUDA, ZS 
385 līdz 591

MAKSIMĀLAIS 
BRAUKŠANAS ĀTRUMS 
40 km/h 

DEGVIELAS TVERTNES 
IETILPĪBA 
1335 l / 1514 l



VADĪBAS KABĪNE

Versatile DeltaTrack traktori aprīkoti ar nozarē vadošās markas 
kabīni Versatile HQ Cab. Logu stikla izmēri ( vairāk par 7,98 m²) 
nodrošina kabīni ar panorāmas skatu uz Jūsu laukiem. Sēdeklim 
pievienota labās rokas vadības pults dod Jums iespēju kontrolēt  
visu traktoru ar tastatūras palīdzību, samazinot operatora nogu-
rumu. Semi-aktīvais pneimatiskais sēdeklis ietilpst standarta 
aprīkojumā, un vadības kabīne piedāvā arī apmācībai paredzētu 
sēdekli.

DELUXE KABĪNE Jaunā Deluxe kabīne ir augstākajiem tehnikas sasniegumiem 
pilnībā aprīkota kabīne, kas operatoru nodrošina ar visu iespējamo komp-
fortu garajās darba dienās. Semi-aktīvais pneimatiskais atsperu sēdeklis un 
apmācībai paredzētais sēdeklis ir iekļauti šīs konfigurācijas standarta variantā. 
Papildus standarta kabīnes piedāvātajām pieslēguma iespējām Deluxe kabīne 
piedāvā 5 V integrēto USB portu. Arī subvūferi, kas paaugstina skaņas kvalitāti 
kabīnē, ir iekļauti šajā aprīkojumā.

OPERATORA UN APMĀCĪBU SĒDEKĻI  Operatora sēdekļa pagrieziena diapazons ir 32°, 
lai palielinātu redzamību. Pneimatiskais apsildamais sēdeklis ietilpst Deluxe 
kabīnes standarta aprīkojumā. Pārveido apmācību sēdekli par darbavietu, 
nolaižot atzveltni un izveidojot ideālu virsmu datoram. IZTURĪGS UN UZTICAMS, 

MODERNS DIZAINS
MĒRINSTRUMENTU PANELIS
Jaunā dizaina mērinstrumentu panelis ir ar šaurāku dizainu, kā iepriekšē-
jās versijās, lai maksimāli palielinātu redzamību uz priekšu. Stūres kon-
solei ir standarta lifts un teleskopiska darbība, kas papildina operatora 
komfortu. Jauna dizaina mērinstrumentu panelis vienkāršo informāciju, 
uzabojot nolasāmību. 

VENTILĀCIJA  Lielas daudzvirzienu ventilācijas atveres optimizē komfortu 
un palīdz izveidot ideālu kabīnes vidi.

RADIO Ērti izvietotā stereo un augstas kvalitātes skaņu sistēma palīdz 
padarīt garās darbdienas kabīnē patīkamākas. 

ĒRTĪBAS Standarta aprīkojumā ietilpst četri krūžu turētāji, Kabīnē ir arī 
drēbju pakaramie tīrības un kārtības uzturēšanai kabīnē.

2 3

4 5

[1] OPERATORA SĒDEKLIS
[2] APMĀCĪBU SĒDEKLIS
[3] DAUDZVIRZIENU VENTILĀCIJAS ATVERES
[4] KRŪŽU TURĒTĀJI
[5] RADIO UN SKAŅU SISTĒMA

1
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REDZAMĪBA

Slīpā un kompaktā priekšējā  kon-
sole uzlabo redzamību uz priekšu un 
palielina operatora komfortu. Pārsega 
slīpums piešķir traktoram  modernu 
izskatu un palielina redzamību  
operatoram. 

PANORĀMAS SKATS 
Par 14%, lielāks stiklojuma laukums un 
uzlabots spoguļu novietojums sniedz Jums 
360º skatu uz Jūsu laukiem. Papildus pieejami 
elektriskie spoguļi.

ATPAKAĻSKATS 
Izbaudiet skaidru skatu no Jūsu kabīnes  
sēdvietas. Skaidri saredzams jūgstienis,  
pievienojot darbarīkus. 

DARBA APGAISMOJUMS  
Situācijām, kad ir nepietiekama apgaismojuma darba 
apstākļi, Versatile traktori aprīkoti ar četrpadsmit standarta 
darba gaismām, uzmontētām radiatora režģim, priekšējiem 
spārniem, aizmugurējiem spārniem un kabīnei. Papildus 
drošībai ir pieejamas arī rotējošas magnētiskas jumtam 
uzmontētas bākugunis (ietilpst Deluxe kabīnes standar-
taprīkojumā).

KSENONA GAISMAS  
Dienā nekad nepietiek stundu, tādēļ apgaismojiet savu ceļu 
ar ksenona gaismām. Šie lukturi sniedz līdz 10 reizēm vairāk 
gaismas, kā parastie lukturi. Ksenona lukturu komplekts 
nomaina četrus standarta halogēna lukturus ar lauku apgais-
mojošiem ksenona lukturiem, pa vienam uz katra spārna un 
divas priekšējās gaismas uz radiatora režģa.

TRAKTORA ĀRPUSE
[1] SKAIDRS ATPAKAĻGAITAS SKATS  
[2] DARBA APGAISMOJUMS  
[3] MĒRINSTRUMENTU PANELIS UN PĀRSEGS,  
  IZVEIDOTI LABĀKAI REDZAMĪBAI UZ PRIEKŠU  
[4] PIEEJAMS KSENONA GAISMU KOMPLEKTS

1

2

3 4
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VADĪBAS SISTĒMA

Versatile DeltaTrack vadība ir izstrādāta, lai radītu ērtu vidi 
ilgstošām darba stundām. Radot integrētu ar labo roku vadāmu 
konsoli, kas komplektācijā ar powershift transmisiju,Versatile 
sniedz iespēju vadīt visu traktoru tikai ar tastatūras palīdzību.

Vadības konsole pārvietojas kopā ar sēdekli, līdz ar to Jums vienmēr ir pilna 
kontrole pār aprīkojumu. Rokas balsts un izliekts plaukstas balsts sniedz 
ergonomsku risinājumu, vadot traktoru. Papildus bagāžas nodalījums piee-
jams zem rokas balsta. 

MĒRINSTRUMENTU PANELIS Programmējams augstas izšķirtspējas displejs 
nodrošina transmisijas funkciju, dzinēja funkciju, lauka monitoringa un 
traktora pamatfunkciju rādījumus. Apgriezienu skaits minūtē, ātrums, temper-
atūra un degviela tiek uzrādīti vienkārši nolasāmos analogajos rādījumos. 

MONITORS
178 mm (7") augstas izšķirtspējas monitors iekļauts 
standartaprīkojumā kopā ar EHR vadību. Monitors 
var tikt programmēts, lai uzrādītu Jūsu hidraulikas 
uzstādījumus un ērtai to pārlūkošanai. Monitors 
spēj apkalpot divas ārējās kameras.

Elektrohidraulika ir pieejama četru 
izvadu komplektācijā un  pēc 
izvēles sešu izvadu konfigurācijā. 

Četru funkciju ātrumu pārslēdzējs 
ātrai kontrolei.

Viegli reaģējoša manuālā aksel-
eratora svira palīdz uzstādīt Jums 
vēlamos dzinēja apgriezienus.

14

14

9. Automātiskā stūrēšana

10. Priekšējo un aizmugures logu tīrīšanas 
sistēma

11. Apgaismojuma vadība

12. Diferenciāļa bloķēšana (izvēle)

13. Reversās darbības dzesēšanas  
ventilators (izvēle)

14. Rokas balsts

15. Papildus kontroles slēdži, atkarībā no 
izvēles darbarīkiem (papildus lauka 
gala funkciju kontrolēšana, 3 punktu 
uzkares kontrole) 

16. Glabāšanas nodalījums

1. Programmējams hidraulikas vadības monitors  

2. Ātrumu pārslēdzējs

3. Lauka gala funkcijas kontrole

4. Kruīza kontrole 

5. Manuālā akseleratora kontroles svira

6. Plaukstas balsts

7. Četru standarta aprīkojuma elektrohidraulisko izvadu vadība

8. Izvēles sešu elektrohidraulisko izvadu vadība
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

Versatile DeltaTrack ir konstruēti, lai pārspētu esošo lauksaim-
niecības mašīnu sniegumu. Kombinējot jaudīgo 15 l Cum-
mins dzinēju ar 16 x 4 CAT® powershift transmisiju, DeltaTrack 
piedziņa iztur jebkuru konkurenci. Konstruēta kā pilnīgi integrēta 
kāpurķēžu mašīna, DeltaTrack ir visprogresīvākais kāpurķēžu 
traktors šodienas tirgū.

CUMMINS QSX15 DeltaTrack izmanto atsaucīgo Cummins QSX15 dzinēju. Nepār-
spējamais dzinēja tilpums un Cummins VGT (Variable Geometry
Turbo - mainīga lieluma ģeometrijas turbīna) palīdz ražot izcilu griezes 
momenta reakciju un vilkšanas jaudu. Izmantojot iT4 Cummins EGR (Exhaust 
Gas Recirculation - izplūdes gāzu recirkulācija) un DPF (Diesel Particulate 
Filter – dīzeļa kvēpu filtrs) dzinēju tehnoloģiju, DeltaTrack nav nepieciešama 
urīnvielas piedeva (AdBlue) izplūdes gāzu attīrīšanai.

TRANSMISIJA DeltaTrack izmanto lieljaudas CAT® TA22 powershift transmisiju, 
kuras 16 pārnesumi uz priekšu, 4 atpakaļgaitā vienmērīgi pārslēdzas slodzē, 
radot komfortablu darbības vidi. Ir pieejams plašs darba pārnesumu diapa-
zons, kas piemērots ikvienai prasībai. TA22 transmisija ir pilnībā programmē-
jama automātiskajai pārslēgšanai un ātruma pielāgošanai. Spējīgs sasniegt 
ātrumu līdz 35 km/h uz ceļa, DeltaTrack efektīvi pārvietojas no lauka uz lauku.

450DT 500DT 550DT

Dzinējs Dzinēja nominālā jauda, zs 450 zs 500 zs 550 zs

Dzinēja maksimālā jauda 500 zs 550 zs 591 zs

Jaudas pieaugums 50 zs 50 zs 41 zs

Tilpums 15 L 15 L 15 L

PRAKSĒ PĀRBAUDĪTA JAUDA

650

600

550

500

450

400

350

485

450

410

375

335

300

260

12
00

10
0080

0

14
00

16
00

18
00

20
00

550DT

500DT

450DT

26

22

18

14

10

6

2

42

35

29

23

16

10

3
1  2   3   4  5   6  7  8   9  10 11 12 13 14 15 16

POWERSHIFT PĀRNESUMU DIAPAZONSDZINĒJA APGRIEZIENI (APGR./MIN.)

22 | Dzinējs un transmisija



ŠASIJAS SISTĒMA

Izveidota sadarbībā  ar Camoplast, DeltaTrack ir progresīvākā šasija savā 
nozarē un ir izveidota sistēmas ilgmūžībai un paildzinātam kāpurķēžu 
mūžam. DeltaTrack piedāvā izcilu griezes momenta pārnesi un servisa  
kvalitāti.

ŠASIJAS MONTĀŽA 
DeltaTrack ir integrēta asu montāžas sistēma un pastiprināts savienojums ar traktora rāmi. 
Rāmis absorbē katras kāpurķēdes spriegumu, kas paildzina kāpurķēžu sistēmas dzīves 
ilgumu un samazina tehniskās apkopes prasības. 

SVARA IZLĪDZINĀJUMS
Tērauda degvielas tvertnes ir novietotas tā, lai radītu vienmērīgu 50/50 savara izlīdzinājumu 
kreisajā un labajā pusē, kā arī priekšā un aizmugurē, neraugoties uz degvielas līmeni.  
Pa savienojošo cauruli degviela pārvietojas no vienas puses uz otru pusi, lai saglabātu  
vienmērīgu degvielas izlīdzinājumu. Tvertnes uzmontētas tā, lai neietekmētu priekšējās 
daļas un aizmugurējās daļas slodzes attiecību.

VERSATILE ĀRĒJĀ PLANETĀRĀ PIEDZIŅA
 DeltaTrack piedziņu nodrošina Versatile ārējā planetāro pārnesumu sistēma.  Ārējais planetārais pārvads pievada jaudu tieši 
virs atbalsta ratiņiem, lai nodrošinātu vienādu griezes momentu katrai kāpurķēdes vienībai. Tas samazina jaudas pārtrau-
kumu griešanās brīdī un reducē griezes momenta samazinājuma ietekmi, atvieglojot asus pagriezienus ar lieliem agregātiem 
un smagām kravām. 
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[1] KĀPURĶĒDE
[2] ĀRĒJAIS PLANETĀRAIS PĀRNESUMS
[3] PIEDZIŅAS ZOBRATS 
[4] PIEDZIŅAS ATDURE
[5] KĀPURĶĒDES SISTĒMAS RĀMIS
[6] STARPZOBRATU RITEŅII
[7] ATBALSTA RATIŅI

KĀPURĶĒŽU SISTĒMA 
DeltaTrack izmanto piedziņas sistēmu, lai mazinātu nolieto-
jumu, berzi un karstumu. Kāpurķēžu izslīdēšana piedziņas 
zobratā nav iespējama -  DeltaTrack ķēžu sistēma nepārtraukti 
uztur 6,5 līdz 7 piedziņas atdures posmus savienotus ar 
piedziņas zobratu, lai izslēgtu slīdēšanu starp kāpurķēdi un 
piedziņas zobratu. DeltaTrack izmanto lielākās ķēdes atdures 
nozarē (8-1/2”), lai maksimāli palielinātu darbības mūžu.

PIEDZIŅAS ZOBRATS
Liels 80,7º viengabala piedziņas zobrats spēj dot lielāku 
griezes leņķi, kā konkurējošās iekārtas, kā arī paildzina 
kāpurķēdes mūžu. 

VIDĒJIE RULLĪŠI  
Lielie vidējie DeltaTrack sistēmas rullīši nav iebūvēti asu vai 
piedziņas sistēmas komponentos, tādējādi uzlabojot trak-
tora braucienu un servisa ilgmūžību. Poliuretāna pārklājums 
būtiski samazina vidējo rullīšu nolietojumu un apkopes prasī-
bas, salīdzinot ar gumijas vidējiem rullīšiem.

STARPZOBRATU RITEŅI
Lielie starpzobratu riteņi, kurus izmanto DeltaTrack, uzlabo 
sasniegšanas leņķi , lai samazinātu grimšanas risku dubļainos 
apstākļos. Lielie starpzobratu riteņi un kāpurķēdes leņķis 
palīdz samazināt kāpurķēdes zirgspēku prasības.

[1] DEGVIELAS TVERTNE Versatile DeltaTrack ir aprīkots ar lielu 1800 l degvielas tvertni	 

[2] DUBULTO ASU RATIŅI  Divu virzienu ratiņu tipa piekares svārstības sniedz labāku svara 
pārnesi un reducē kravas radītu triecienu	 Samazināta vibrācija palielina operatora komfortu	 
Versatile dubulto asu ratiņu sistēma piedāvā komfortablu pārvietošanos dažādos darba vides 
apstākļos	

2
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

Katrai saimniecībai ir īpaši darba apstākļi un agregāti.  
Versatile četru riteņu piedziņas traktori piedāvā Cat® TA19 and 
TA22 powershift transmisijas, kas katra izstrādāta, lai efektīvi 
izpildītu agregātiem nepieciešamās jaudas prasības. 

CUMMINS QSX11.9 Cummins QSX11.9 dzinēji tiek izmantoti modeļos 350, 375, 
400. 11.9 l vienrindas sešu cilindru turbo dzinējs rāda izcilu sniegumu, izman-
tojot uzlabotu sadegšanas tehnoloģiju. Viena veida degvielas tehnoloģija 
nozīmē mazāk tehniskās apkopes, tomēr izpilda prasīgos emisijas normatīvus. 

CUMMINS QSX15 Augstas zirgspēku jaudas diapazona Versatile 4WD traktoriem ir 
QSX15 dzinējs ar izcilu jaudu un griezes momentu. Liela tilpuma sešu cilindru 
dzinējs, kas izmanto EGR/DPF emisiju tehnoloģiju, piedāvā lielāku griezes 
momenta pieaugumu, vienmēr nodrošinot pietiekamu jaudas padevi un 
darba izpildi atbilstoši uzdevumam. Izmantojot iT4 Cummins EGR (Exhaust 
Gas Recirculation  -izplūdes gāzu recirkulācija) un DPF (Diesel Particulate Filter  
– dīzeļa daļiņu filtrs) dzinēju tehnoloģiju, 4WD traktoriem nav nepieciešama 
urīnvielas piedeva (AdBlue) izplūdes gāzu attīrīšanai.

JAUDAS PIEAUGUMS iT4 Cummins QSX dzinēji sniedz jaunajam Versatile 4WD 
traktoram iespaidīgu 13% jaudas pieaugumu pie 2100 apgr./min. Jaunie 
dzinēji ir spējīgi sasniegt līdz 60% lielāku griezes momenta palielinājumu –  
par 25% vairāk, kā iepriekšējās paaudzes traktori. 

350 375 400 450 500 550

Dzinējs Nominālā dzinēja 
jauda, zs 

350 zs 375 zs 400 zs 450 zs 500 zs 550 zs

Maksimālā 
dzinēja jauda, zs 

385 zs 415 zs 450 zs 500 zs 550 zs 591 zs

Jaudas 
pieaugums 

35 zs 30 zs 50 zs 50 zs 50 zs 41 zs

Tilpums 11.9 L 11.9 L 11.9 L 15 L 15 L 15 L

TRANSMISIJA 350, 375 un 400 modeļi izmanto TA19. Versatile 500 un 550 
izmanto TA22. Modelim 450 ir pieejama TA19 vai TA22 izvēles iespēja. Izturīgās 
CAT® transmisijas ar plūstošām pārejām piedāvā 40 km/h ātrumu uz ceļa un 
plaša darba diapazona pārnesumu izvēli katrai vajadzībai. Abas transmisijas ir 
programmējamas automātiskajai pārslēgšanai un ātrumu saskaņošanai. 

TA22 Transmisija

TA19 Transmisija
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HIDRAULIKA » ĪPAŠĀS IEZĪMES

Pievadot spiedienu un plūsmu pēc pieprasījuma, slēgtā centrālā 
hidrauliskā slodzes noteikšanas sistēma nodrošina plašu piel-
ietojuma klāstu tādām papildiekārtām, kurām nepieciešama liela 
hidrauliskā jauda. Ja hidrauliskā jauda nav nepieciešama, sistēma 
pārslēdzas gaidīšanas režīmā, lai saglabātu enerģiju, pievadot 
vairāk enerģijas transmisijai.

MEHĀNISKĀ HIDRAULIKA  Mehāniskās hidraulikas sviras, izvietotas tā, lai tās varētu 
viegli manipulēt, atbilst plašam prasību spektram, un tās var izdarīt vairākas 
darbības vienlaicīgi. Izmantojot sviru bloķēšanu, mehāniskās hidrauliskās 
sviras var tikt bloķētas neitrālajā, izņemtas no peldošās pozīcijas  vai ieslēgtas 
hidrauliskā motora gaitas nodrošināšanai.

ELEKTROHIDRAULIKA Papildus elektrohidraulika pieejama visos modeļos, tā 
ir ergonomiski dizainēta, lai sniegtu gan komfortu, gan ērtības. Vadība ar 
tastatūras palīdzību kontrolē hidrauliskās funkcijas, un hidrauliskā jauda tiek 
palielināta un samazināta, izmantojot EHR monitoru.

[5] DARBA APGAISMOJUMS  Darbam trūcīga apgaismojuma apstākļos Versatile 
traktori ir aprīkoti ar 14 standarta darba gaismām, uzmontētām radiatora 
režģim, priekšējiem spārniem, aizmugures spārniem un kabīnei. Papildus 
drošībai ir pieejamas arī rotējošas magnētiskas jumtam uzmontētas bākugu-
nis (Deluxe kabīnes standartaprīkojumā). 

[6] KSENONA GAISMAS  Dienā nekad nepietiek stundu, tādēļ apgaismojiet savu 
ceļu ar ksenona gaismām. Šie lukturi sniedz līdz 10 reizēm vairāk gaismas, 
kā parastie priekšējie lukturi - pa vienam uz katra spārna un divas priekšējās 
gaismas uz radiatora režģa.

[1] JŪGSTIENIS Jūgstieņa vilkšanas punkts 
atrodas tieši aiz šarnīra punkta. Stand-
arta jūgstienis var kustēties no sāna uz 
sānu vai arī būt nostiprināts. 

[2] PASTIPRINĀTAIS JŪGSTIENIS Lieljaudas 
jūgstienis palielina statiskās kravas 

kapacitāti lieljaudas iekārtām, kas 
paredzētas pieāķēšanai.

[3] ŠARNĪRA TAPA Modeļiem 350, 375 
un 400 ir 60 mm šarnīra tapa, bet 
modeļiem 450, 500 un 550 ir 80 mm 
šarnīra tapa.

[4] SAKABES ĀĶIS 500 un 550 4WD 
piedāvā standarta V kat., 64 mm 
sakabes tapu, pēc izvēles – IV kat., 51 
mm tapu mazākām iekārtām. 350, 375, 
400 un 450 ir standarta IV kat., 51 mm 
tapa, pēc izvēles – III kat., 38 mm tapa.

HIDRAULISKĀ RAŽĪBA  Kopējā hidrauliskā 
ražība standarta konfigurācijā ir 201 
l/min vai 401 l/min izvēles augstas 
ražības hidrauliskajā sistēmā. 
Četri hidrauliskie izvadi iekļauti stand-
arta konfigurācijā, seši – izvēles.

3 PUNKTU UZKARE  3 punktu uzkare ir pieejama visiem Versatile 4WD un  
DeltaTrack traktoriem kā izvēles variants.
Modeļiem 350, 375, 400 ir III kategorijas platā / IV šaurā sakabe.  
IV kategorijas 3 punktu uzkare ir modeļiem 450, 500, 550, kā arī DeltaTrack.

JŪGVĀRPSTA Jūgvārpsta ar 44 mm asi,1000 apgr./min, ir izvēles variants,  
pieejams visiem Versatile traktoriem.

1 2 3 4 5 6
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RĀMIS UN ASIS

20. gs. 70-tajos gados  Verstile inženieri radīja ārējo vienas redukcijas  
planetāro asi, nozarē pazīstamu ar savu izturību, vienkāršību, vieglo apkopi 
un uzmontēšanu ritenim. 

ĀRĒJIE PLANETĀRIE PĀRVADI   Visizturīgākās planetāro pārvadu kombinācijas konstruēšanas 
tradīcija nozarē aizsākās ar pārvada un saules rata pārnešanu tuvāk asu ārējiem galiem. 
Ārējās planetārās asis pārnes visu pieejamo zirgspēku jaudu ar liela, precīzi konstruēta saules 
rata palīdzību. Planetāro pārvadu rumbas novietotas uz liela diametra gultņiem, montētiem 
tieši uz asīm. Šī konstrukcija balsta visu traktora masu uz asu korpusiem, nevis piedziņas 
komponentiem. 

LIELJAUDAS PLANETĀRAIS PĀRVADS  Visiem modeļiem ir pieejami lieli, izturīgi lieljaudas plan-
etārie pārvadi, lai nodrošinātu darbību traktoriem ar smagu balastu un lieliem darbarīkiem. 
Lieli gultņi atbalsta planetāro pārvadu rumbas uz asu korpusiem. Tie ir būvēti ar lielām asu 
kamerām un planetārajiem pārvadiem, kas spēj noturēt lielu slodzi, jo ir izstādāti  
dubultmontāžas vai pat trīskāršo riteņu sistēmām. 

RĀMJA  KONSTRUKCIJA
Rāmis ir ražots no bieza augstākā labuma tērauda, lai 
nodrošinātu struktūras viengabalainību pat ekstrēmos 
apstākļos. Galvenais balsta šarnīrs ir lielāks, kā iepriekšējiem 
modeļiem, paaugstinot izturību. Jūgstieņa vilkšanas punkts 
Versatile četru riteņu piedziņai atrodas tieši aiz šarnīra 
punkta, kas nodrošina maksimālu vilkšanas jaudu sarežģītos 
pagriezienos uz lauka. 

DEGVIELAS IETILPĪBA UN SVARA  
IZLĪDZINĀJUMS
Divu degvielas tvertņu kopējā ietilpība ir 1135 l modeļiem 
350, 375 un 400, bet 1524 l modeļiem 450, 500 un 550, Delta-
Track – 1800 l ietilpība. Abas tvertnes savienotas ar cauruli 
ērtai uzpildei abās traktora pusēs. Tvertnes novietotas opti-
mālā pozīcijā netālu no traktora centra, izlīdzinot priekšējo 

un aizmugures svaru. Degvielas līmenim pazeminoties, 
priekšējā un aizmugures svara attiecība paliek nemainīga, 
tādējādi balanss un balasta līmenis saglabājas, neatkarīgi no 
degvielas līmeņa. 

SVĀRSTĪBAS 
Manevrētspēja, ko nodrošina rāmija un šarnīra savienojuma 
konstrukcija, pieļauj 15º sagāzumu katrā traktora pusē (30º 
kopā) attiecībā pret priekšējo vai azmugurējo traktora daļu, 
traktoram virzoties pa nelīdzenu virsmu. 

ŠARNĪRS
Lieli 89 mm stūres cilindri vada traktoru līdzeni un ātri.  
42º maksimālais šarnīra leņķis (38º modeļiem 350 līdz 400) 
nodrošina nelielu apgriešanās rādiusu, mazāku par 4,9 m. 
DeltaTrack apgriešanās rādiuss ir 5.8m

[1] PLANETĀRAIS PĀRVADS  Planetāro 
pārvadu montē uz asu kor-
pusu galiem. Piedziņas vārpsta 
un planetārie pārnesumi tiek 
apkalpoti, nenomontējot asu 
korpusu no traktora.

[2] ASU KORPUSI  Traktora masu 
balsta lieljaudas asu korpusi, 
nevis asis. Tas pagarina asu darba 
mūžu, jo svars tiek izlīdzināts 
vienmērīgi. 

[3] ATSVARI Priekšējā atsvaru 
sistēmu nomainījuši zem kor-
pusa montēti atsvari, palielinot 
redzamību, samazinot atslodzes 
garumu un padarot vieglāku 
piekļuvi servisa apkopes laikā.

[4] SPĀRNI Spārni piedāvā  
palielinātu klīrensu lielākām 
riepām. Plašāka riepu izvēle ļauj 
Versatile 4WD piemērot  
specifiskām prasībām.

SERVISS 
Kārtējās pārbaudes ir vienkāršas, vizuālā 
veidā ātri pārbaudot asu eļļas līmeņu 
rādījumus. Planetāros pārvadus iespējams 
samainīt uz otru traktora pusi, tādā veidā 
praktiski dubultojot to kalpošanas ilgumu.

1 2 3 4
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SERVISS UN TEHNISKĀ APKOPE
Dienā nekad nepietiek stundu un katra minūte ir dārga. Tādēļ visi Versatile traktori konstruēti, domājot 
par vieglu servisa uzturēšanu. Kārtējās servisa apkopes grafika ievērošana var pagarināt Jūsu traktora 
mūža ilgumu, samazināt dīkstāves laiku un pazemināt darbības izmaksas. 

Ikdienas tehniskā apkope ir atvieglota ar uzlabotu pieeju visiem  
uzpildes un eļļošanas punktiem. 
Hidrauliskie un degvielas līmeņrāži ir redzami no zemes, neatverot sānu paneļus un bez 
jebkādu aizsargu noņemšanas. Uz sāniem atverami dzinēja pārsega paneļi atveras plaši, 
nodrošinot izcilu pieejamību servisa apkopes laikā visiem komponentiem zem pārsega.
Versatile ārējā planetāro asu sistēma ir pazīstama ar vieglo pieejamību servisa apkopes 
laikā. Planetāro asu pārsegi ir noņemami no traktora, nenomontējot visu šasijas kom-
plektu, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams kārtējai tehniskajai apkopei. 

[3] EĻĻAS PĀRBAUDES  Eļļas pārbaudes vien-
kārši var tikt veiktas no zemes.

[4] GAISA FILTRA KOMPLEKTS  Sausā elementa 
gaisa filtrs nomaiņas gadījumā ir viegli 
pieejams un noņemams.

[5] KĀPNĪTES Labās puses kāpnītes ļauj 
piekļūt motora gaisa filtram ātrai servisa 
apkopei. Kāpnītes palīdz arī uzpildīt 
degvielu labajā pusē un padara pieeja-
mas izejas durvis, salokāmas uz augšu un 
uz iekšu, kad netiek lietotas. 

[6] GLABĀTUVE Papildus glabāšanas nodalī-
jumi ir izvietoti abās akumulatora pusēs. 
Pēc izvēles  ir pieejama rāmim uzmontē-
jama darbarīku kaste. 

3 4

5 6

Priekšējā radiatora režģis ir atverams, nodrošinot ērti pieejamu servisa apkopi dzesēšanas sistēmai no 
zemes, kā arī atverams ir arī radiators, kas atvieglo tā iztīrīšanu. Reversais dzesēšanas ventilators kā 
izvēles aprīkojums ir pieejams visiem modeļiem, lai palielinātu efektivitāti un nodrošinātu  
ātru tīrīšanu.

1

[1] DEGVIELAS UZPILDE  Degvielas uzpilde ir viegli 
veicama no abām traktora pusēm. Scavieno-
jošā caurule ļauj uzpildīt abas tvertnes ātri, un 
ar to ietilpību 1800 l (1524 l 4WD modeļiem) 
Jūsu rīcībā būs daudzas darba stundas uz 
lauka bez apstāšanās degvielas uzpildes dēļ.

[2] PLANETĀRĀS ASIS  DeltaTrack ir ražots, 
izmantojot leģendāro Versatile ārējo planetāro 
pārnesumu sistēmu. Papildus labākai jaudas 
pārnesei uz virsmu , ko rada ārējie planetārie 
pārnesumi, tie ir ļoti viegli apkalpojami. Noņe-
mot planetāro pārsegu, uzreiz var piekļūt pie 
planetārajiem zobratiem un saules rata.

2

Akumulatori ir izvietoti aiz režģa zemes 
līmenī, un masas izslēgšanas slēdzis ir 
standarta aprīkojumā. 
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450DT 500DT 550DT

Dzinējs Dzinēja tips Cummins QSX15 Cummins QSX15 Cummins QSX15

Aspirācija Turbo & gaiss-gaiss pēcdzesēšana

Tilpums   15 litri 15 litri 15 litri

Jauda, zs @2100 apgr/min 450 zs (336 kW) 500 zs (373 kW) 550 zs (410 kW)

Jaudas pieaugums 11% @ 1800 apgr./min 10% @ 1800 apgr./min 7% @ 1800 apgr./min

Maksimālā jauda 500 zs (373 kW) 550 zs (410 kW) 591 zs (366 kW)

Griezes momenta pieaugums 51% @ 1400 apgr./min 48% @ 1400 apgr./min 49% @ 1400 apgr./min

Maksimālais griezes moments 2305 N•m 2508 N•m 2779 N•m

Degvielas sistēma Ietilpība 1800 l 1800 l 1800 l 

Filtrs Montēts pie dzinēja ar ūdens separatoru

Transmisija Powershift transmisija CAT® 16 x 4 CAT® 16 x 4 CAT® 16 x 4

Ātrums uz ceļa 35 km/h 35 km/h 35 km/h 

Asis Versatile ārējās planetārās asis Lieljaudas Lieljaudas Lieljaudas 

Diferenciāļa bloķētājs Izvēles Izvēles Izvēles 

Bremzes Dubulto suportu Dubulto suportu Dubulto suportu 

Riteņu bāze 3900 mm 3900 mm 3900 mm

Konstrukcija Lieljaudas, lokšņu tērauds Lieljaudas, lokšņu tērauds Lieljaudas, lokšņu tērauds

Šarnīra leņķis 33° 33° 33°

Sānu svārstību leņķis 12° 12° 12°

Hidraulika Tips Slēgta centrālā hidrauliskā slodzes noteikšanas sistēma

Standarta sūkņa ražība pie nominālā dzinēja 
ātruma

200  l/min 200  l/min 200  l/min 

Hi-Flow ražība pie nominālā dzinēja ātruma 400  l/min 400  l/min 400  l/min 

Hidroizvadi 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 

Maksimālais sistēmas spiediens 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI)

Elektriskā sistēma Ģenerators 12V - 200 A 12V - 200 A 12V - 200 A

Akumulators 3-12V, 950 CCA ea. 3-12V, 950 CCA ea. 3-12V, 950 CCA ea.

Ksenona gaismas / elektriskie spoguļi Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle

Akumulatora izslēgšanas slēdzis Standarta konfigurācijā Standarta konfigurācijā Standarta konfigurācijā

Jūgstienis Vertikālās slodzes lielums 4 082 kg 4 082 kg 4 082 kg

Maksimālā vertikālā nestspēja ar lieljaudas 
jūgstieņaatbalstu, pēc izvēles 

5 443 kg 5 443 kg 5 443 kg

Sakabes tapas diametrs (ar automātisko 
ievietošanos)

51 mm 51 mm 51 mm

3 punktu uzkare n/a n/a n/a

Kabīne Tilpums 4.97 m³ 4.97 m³ 4.97 m³

Stiklojuma laukums 7.98 m² 7.98 m² 7.98 m²

Masa Pamata traktora svars * 26 694  kg 26 694  kg 26 694  kg

Ieteicamā maksimālā darba masa 27 805 kg 27 805 kg 27 805 kg 

*Pieņem, ka pamata traktors ir: ar standarta jūgstieni, bez degvielas, bez operatora, bez speciāli pievienota aprīkojuma un balasta.

SPECIFIKĀCIJA DELTATRACK

GARANTIJA 
ORIĢINĀLĀS DETAĻAS UN KOMPONENTI – 2 GADI  / 2000 STUNDAS     
Visas Versatile ražotās oriģinālās detaļas un komponenti tiks 
saremontēti vai nomainīti saskaņā ar garantiju, ja tiem būs 
materiāla vai ražotāja defekti.

KĀPURĶĒDES – 4 GADI  / 2500 STUNDAS   Garantijas ilgums 
kāpurķēdēm tiek noteikts četri gadi vai 2500 stundas.  

REZERVES DAĻAS UN SERVISS 
SIA Agrorac ir pieeja plašam rezerves daļu klāstam, kurā ir 
detaļas kārtējam  plānotajam remontam. Versatile veic plašu 
rezerves daļu piegādi traktoriem, arī vecākiem par 20 gadiem. 
Steidzamu rezerves daļu piegāde tiek nodrošināta no centrālās 
Eiropas rezerves daļu noliktavas 24h laikā.
SIA Agrotrac servisa mehāniķi ir Versatile rūpnīcā apmācīti 
speciālisti, kas var izpildīt jebkuru remontu no kārtējās 
ieplānotās apkopes līdz kapitālremontiem.

ĪPAŠNIEKA IEGUVUMI

Ieguldījums Jūsu lauksaimniecības aprīkojumā ir nozīmīgs lēmums un ilgtermiņa saistības. Versatile 2 gadu / 
2000 st. rūpnīcas garantija nodrošina izcilu lietotāja pieredzi. SIA Agrotrac ir pieejams Versatile servisa atbalsts, 
tai skaitā plaša zināšanu bagāža par patreizējiem un senākiem Versatile modeļiem un liels rezerves daļu klāsts.
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450 500 550

Dzinējs Dzinēja tips Cummins QSX15 Cummins QSX15 Cummins QSX15

Aspirācija Turbo & gaiss-gaiss pēcdzesēšana

Tilpums   15 litri 15 litri 15 litri

Jauda 450 zs (336 kW) 500 zs (373 kW) 550 zs (410 kW)

Jaudas pieaugums 11% @ 1800 apgr./min. 10% @ 1800 apgr./min. 7% @ 1800 apgr./min.

Maksimālā jauda 500 zs (373 kW) 550 zs (410 kW) 591 zs (366 kW)

Griezes momenta pieaugums 51% @ 1400 apgr./min. 48% @ 1400 apgr./min. 49% @ 1400 apgr./min.

Maksimālais griezes moments 2305 N•m 2508 N•m 2779 N•m

Degvielas sistēma Ietilpība  1514 l 1514 l 1514 l 

Filtrs Uzmontēts dzinējam ar ūdens separatoru

Transmisija Powershift transmisija CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

Asis Versatile ārējās planetārās asis Standarta variants / lieljaudas, 
pēc izvēles 

Lieljaudas Lieljaudas

Diferenciāļa bloķētājs Izvēles Izvēles Izvēles 

Bremzes Dubulto suportu Dubulto suportu Dubulto suportu 

Riteņu bāze 3900 mm 3900 mm 3900 mm

Hidraulika Tips Slēgta centrālā hidrauliskā slodzes noteikšanas sistēma

Standarta sūkņa ražība 200 l/min 200 l/min 200 l/min

Hi-Flow hidrauliskā sistēma 400 l/min 400 l/min 400 l/min

Hidroizvadi 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 

Maksimālais sistēmas spiediens 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI)

Elektriskā sistēma Ģenerators 12V - 200 A 12V - 200 A 12V - 200 A

Akumulators 3-12V, 950 CCA 3-12V, 950 CCA 3-12V, 950 CCA 

Ksenona gaismas / elektriskie spoguļi Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle

Akumulatora izslēgšanas slēdzis Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums

Jūgstienis Vertikālās slodzes lielums 4 082 kg 4 082 kg 4 082 kg

Maksimālā vertikālā nestspēja ar 
lieljaudas jūgstieņaatbalstu, pēc izvēles 

5 443 kg 5 443 kg 5 443 kg

Šarnīra tapas diametrs  
(ar automātisko ievietošanos)

51 mm 51 mm 51 mm

Ātrā sakabe Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums

3 punktu uzkare, izvēles aprīkojums IV kategorija IV kategorija IV kategorija

Jūgvārpsta, izvēles aprīkojums 1000 apgr./min., 44 mm 1000 apgr./min., 44 mm 1000 apgr./min., 44 mm

Kabīne Tilpums 4.97 m³ 4.97 m³ 4.97 m³

Stiklojuma laukums 7.98 m² 7.98 m² 7.98 m²

Svari Pamata traktora svars * 19,050 kg 19,050 kg 19,050 kg

Ieteicamā maksimālā darba masa 20,411 kg 22,680 kg 24,948 kg 

*Par pamata traktoru pieņem mehānisko transmisiju ar 710/70R38  trumuļa tipa dubultmontāžas riteņiem, standarta jūgstieni, bez degvielas, operatora, speciāli pievienota aprīkojuma un balasta.  

350 375 400

Dzinējs Dzinēja tips Cummins QSX11.9 Cummins QSX11.9 Cummins QSX11.9

Aspirācija Turbo & gaiss-gaiss pēcdzesēšana

Tilpums   11 litri 11 litri 15 litri

Jauda 350 zs (201 kW) 375 zs (280 kW) 400 zs (298 kW)

Jaudas pieaugums 10% @ 1800 apgr./min. 11% @ 1800 apgr./min. 13% @ 1800 apgr./min.

Maksimālā jauda 385 hp (287 kW) 415 hp (309 kW) 450 hp (336 kW)

Griezes momenta pieaugums 54% @ 1400 apgr./min. 55% @ 1400 apgr./min. 60% @ 1400 apgr./min.

Maksimālais griezes moments 1830 N•m 1966 N•m 2169 N•m

Degvielas sistēma Ietilpība  1135 l 1135 l 1135 l 

Filtrs Uzmontēts dzinējam ar ūdens separatoru

Transmisija Powershift transmisija CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

CAT® 16 x 4
40 km/h ātrums uz ceļa

Asis Versatile ārējās planetārās asis Standarta variants / lieljaudas, 
pēc izvēles 

Lieljaudas Lieljaudas

Diferenciāļa bloķētājs Izvēles Izvēles Izvēles 

Bremzes Dubulto suportu Dubulto suportu Dubulto suportu 

Riteņu bāze 3429 mm 3429 mm 3429 mm

Hidraulika Tips Slēgta centrālā hidrauliskā slodzes noteikšanas sistēma

Standarta sūkņa ražība 200 l/min 200 l/min 200 l/min

Hi-Flow hidrauliskā sistēma 400 l/min 400 l/min 400 l/min

Hidroizvadi 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 4 standarta, 6 - izvēles variantā 

Maksimālais sistēmas spiediens 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI) 200 bar (2900 PSI)

Elektriskā sistēma Ģenerators 12V - 200 A 12V - 200 A 12V - 200 A

Akumulators 3-12V, 950 CCA 3-12V, 950 CCA 3-12V, 950 CCA

Ksenona gaismas / elektriskie spoguļi Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle Izvēle / Izvēle

Akumulatora izslēgšanas slēdzis Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums

Jūgstienis Vertikālās slodzes lielums 2722 kg 2722 kg 4,082 kg

Maksimālā vertikālā nestspēja ar 
lieljaudas jūgstieņaatbalstu, pēc izvēles 

4082 kg 4082 kg 5,443 kg

Sakabes tapas diametrs (ar 
automātisko ievietošanos)

51 mm 51 mm 51 mm

Ātrā sakabe Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums Izvēles aprīkojums

3 punktu uzkare, izvēles aprīkojums III/IVN kategorija III/IVN kategorija III/IVN kategorija

Jūgvārpsta, izvēles aprīkojums 1000 apgr./min., 44 mm 1000 apgr./min., 44 mm 1000 apgr./min., 44 mm

Kabīne Tilpums 4.97 m³ 4.97 m³ 4.97 m³

Stiklojuma laukums 7.98 m² 7.98 m² 7.98 m²

Svari Pamata traktora svars * 14 288 kg 14 288 kg 14 288 kg

Ieteicamā maksimālā darba masa 15 875 kg 17,010 kg 18,144 kg

*Par pamata traktoru pieņem mehānisko transmisiju ar 710/70R38  trumuļa tipa dubultmontāžas riteņiem, standarta jūgstieni, bez degvielas, operatora, speciāli pievienota aprīkojuma un atsvariem.  

SPECIFIKĀCIJA 4WD (350-400) SPECIFIKĀCIJA 4WD (450-550)
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