
 МАЛЪК ТРАКТОР,  

ГОЛЯМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ! 

НОВАТА СЕРИЯ 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3050 – 3060 



НОВАТА СЕРИЯ 3 
Мощен и икономичен мотор. 

Новите двигатели  Stage V са не само екологичнo чисти, но и 
изключително икономични в разхода на гориво и ефективни 
благодарение на новата Low-Speed концепция и Common Rail 
впръскване с електронно управление на двигателя. Благодарение на 
големия работен обем от 2,2 л на 4-цилиндровия двигател и 
максималната мощност от 60 к.с. се откриват нови перспективи за 
тези машини. Резервоарът за гориво е с обем 40 литра. 

 
 

Механична трансмисия. 
Широка гама от работни скорости прави новата серия 3 адаптивна към 

всякакви условия. Максималната скорост от 30 км / ч се достига при 2 295 
об/мин на двигателя. Здравата синхронизирана скоростна кутия (12 + 12) 
предлага оптимална работна скорост при всяко начинание. Скоростната кутия с 
пълзящи скорости (16 + 16) за работа, при която се изисква по-ниска скорост, 
също има много предимства. Специален механично синхронизиран лост за 
реверс осигурява плавни промени в посоката с много малко усилия. Маневрен 
трактор, който може да се използва без проблеми по трудни терени 
благодарение на електрохидравлично заключване на диференциала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Концентрация на сила. 
Новата Серия 3 съчетава компактни размери с ниско тегло и мощни 

двигатели. Това позволява висока маневреност в малки пространства, дори и с 
по-големи инвентари. При работа в тесни пространства се откроява най-
теснияат модел 3050 Narrow с по-ниска платформа. Модерният и компактен 
дизайн не само осигурява отличен достъп до двигателя, но и отлична видимост 
навсякъде за по удобна работа. 

 
 
 
 

Компактен размер, неограничени възможности! 
 
 

 

Неговата многофункционалност прави новата 

Серия 3 универсална. Няма значение дали ще е с 

навесни или  прикачени инвентари - никоя 

операция не е непосилна. Този компактен трактор 

DEUTZ-FAHR е всичко друго, но не и малък, когато 

става въпрос за надеждно изпълнение на широк 

набор от задачи,  било то в областта на  

градинарството или  озеленяването, или в 

изпълнение на комунални услуги. Винаги има какво 

да се свърши с тази машина, независимо дали е 

поддръжка на публични и частни тревни площи, 

или целогодишно използване в градските и 

общинските администрации. Приложенията в 

оранжерии, разсадници на дървета или 

транспортни дейности, са само част от областите, в 

които  се е доказал. В сравнение със 

специализирани трактори с подобна мощност, 

тракторите от Серия 3 са по-леки. Това означава 

по-малко уплътняване на почвата и по-малко щети. 

Те имат изключително добро съотношение на 

мощност/тегло, благодарение на ниската си 

собствена маса и мощните си двигатели.
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Без кабини! Висок комфорт, със или без кабина. 
Широа и удобна платформа на водача със сгъваем ROPS, монтирана на безшумен блок, 
който заглушава по-голямата част от шума и вибрациите на машината. Седалка с механично 
окачване, регулируема според теглото на водача, позволява удобна работа с кабина. 
Напълно остъклената и удобна кабина, отваряеми задни и предни прозорци, климатична 
система, придават максимален комфорт с уникална лекота на използване. Кабината 
специално проектирана за този вид трактори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Прикачване на инвентар. 

Оптималното място за прикачване на инвентар прави трактора 
универсална работеща машина. Серията 3 предлага три позиции за 
монтаж:  отзад, по средата на машината и отпред. Мощна хидравлична 
система, заден ВОМ с до 3 скорости, заден навес с товароподемност до 
1200 кг, ВОМ монтиран в средата, възможност за прикачване на инвентар 
отпред,  правят от машината многофункционален трактор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мощна хидравлика. 
Новата Серия 3 е оборудвана с мощна хидравлична система с 
капацитет от 30 л/мин. Това гарантира бърз и прецизен ход за 
много кратък интервал от време. Отделна хидравлична помпа за 
управлението осигурява супер маневреност, дори и при ниски 
обороти на двигателя. 
 

 
 
 
 

Акценти: 
 
 

 

• Три различни модела с 50 

или 60 к.с.  

• Двигател  Perkins,  Stage V 

• Страхотно съотношение 
маса/мощност 

• Мощна хидравлика 

• Многоскоростен ВОМ 

• Компактни размери 

• DPF с ниска поддръжка 

• 30 км/ч ЕСО максимална 
скорост 

• Кабина с 4 пилона 

ROPS защита, без кабина 

• Преден навес и ВОМ 

• ВОМ със странично 
разположение 

• Възможност за пълзящи скорости 

• Мощни халогенни светлини 

• Предна тежест 

• Голям резервоар за 

гориво 

 

 

Серия 3 - 3 



 

 

Технически характеристики 3050Narrow 3050 3060 

   ДВИГАТЕЛ 

Производител  Perkins 

Модел  404J-E22T 

Нива на вредни емисии  Stage V 

Външен EGR клапан  
 

Пасивен DPF филтър  
 

Цилиндри/Обем Бр./литра 4 / 2.216 

Турбо   
 

Изспускателен клапан  
 

Налягане - Common Rail бар  

Номинална мощност (ECE R120) КВт/к.с. 38 / 51 43,5 / 59 

Максимална мощност (ECE R120) КВт/к.с. 38 / 51 43,5 / 59 

Обороти при максимална мощност об/мин 2.600 

Максимална скорост (номинална) об/мин 2.600 

Максимален въртящ момент Нм 145 170 

Обороти при макс. въртящ момент об/мин 1.600 

Електронно управление на двигателя  
 

Въздущен филтър  
 

Резервоар за гориво литри 40 

   ТРАНСМИСИЯ 

Производител  SDF 

Механична трансмисия  
 

4 скорости x 3 диапазона  
 

Механичен реверс  
 

Пълзящи скорости  
 

Минимална скорост Км/ч 0,87 0,96 

Минимална скорост с пълзящи Км/ч 0,23 0,26 

Максимална скорост Км/ч  30км/ч при 2.524об/мин 30км/ч при  2.295об/мин 

ВОМ 

Механично управление  
 

Скорост - 540  
 

Скорост -  540-540E   

Скорост -  540-1000   

Преден ВОМ – 1000 – ел.хидравличен   

Стрничен ВОМ  -  2000   

   ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА 

Дебит л/мин 30 

Менахично управление  
 

Задни хидравлични изводи брой 4 

Задни хидравлични двойки с 
електро-управление(опция) 

брой 6 

Предни хидравлични изводи (Опция) брой 2 

Странични хидравлични изводи (Опция) брой 2 

    НАВЕСНА СИСТЕМА 

Капацитен на заден навес кг 1.200 

Миксиран контрол по време/позиция  
 

    ПРЕДЕН НАВЕС 

Преден навес   

Капацитет на преден навес кг 600 

ОСИ И СПИРАЧКИ 

Производител  SDF 

Механично включване на 4WD  
 

Преден мост – 100% закл.на диференциала  
 

Електро-хидравлично заключване на 
диференциала   

Хидростатично управление с независима п-па  
 

Дебит на помпата за управление л/мин 15 

    РАЗМЕРИ 

Ширина мм 1.324 1.389 

Максимална височина - ROPS мм 2.278 2.328 

Максимална височина - кабина мм – 2.283 

Маса - ROPS кг 1.385 1.500 1575 

Маса - кабина кг – 1.810 1885 

Максимално допустима маса кг 2.400 
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