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FUNKCIÓKKAL ÉS TELJESÍTMÉNNYEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
UNIVERZÁLIS ELVÁRÁSOKHOZ

A TJA 8000 sorozat a legmodernebb motor- és traktortechnikát kínálja. A meg- 
győző teljesítmény, az innovatív, alacsony üzemanyagfelhasználás, az új, 
csúcsmodern fülkekoncepció és a hatékony váltómű biztosan kielégít minden
elvárást.
A TJA univerzális traktorok a kommunális munkák elvégzése mellett egyaránt
alkalmasak mezőgazdasági- vagy erdészeti feladatok ellátására. Eredeti ISEKI
adapterekkel, vagy a már meglévő eszközökkel kiválóan bevethetők ültetvé-
nyekben, szőlészetekben, kertészetekben, de éppúgy használhatók faiskolák, 
lovardák vagy kisebb mezőgazdasági területek egész éves faladatainak 
ellátására is.

Modell TJA 8080 TJA 8100

Motor

Max. teljesítmény 86 LE 102 LE

Max. teljesítmény [97/68 EG szerint] 60 kW 74 kW

Lökettérfogat 3300 cm³

Hajtómű

Csoportok 3

Fokozatok széma (előremenet) 18 36

Fokozatok széma (hátramenet) 18 36

Max. sebesség 39 km/h*

Hidraulika

Munkahidraulika 66 l/perc

kormányhidraulika 26 l/perc

Méretek

Hossz 3830 mm 3950 mm

Szélesség* 1835-1925 mm

Magasság* 2560 mm 2610 mm

Legkisebb külső fordulókör 6600 mm

*a használt abrncsozástól függően

4-fokozatú összkerékmaghajtás (i-Turn)
Teljesen mindegy, hogy talajkímélő, maximális 
erőszükségletű, vagy nagy fordulékonyságot 
igénylő feladatot végzünk, a 4-fokozatú összke-
rékmeghajtás rendszer mindig tartósan biztosítja
a munkavégézéshez szükséges teljesítményt.

Szinkron váltó
Az új szinkron váltó kiemelkedő sebességkiosz-
tást és kezelhetőséget biztosít. Használja ki a 
teljes sebességtartományban (0,3 - 39 km/h)
rendelkezésre álló erőt. 

Common-Rail motor
A 3-hengeres SISU motor alacsonyabb üzem-
anyagfelhasználás mellett kínál nagyobb telje-
sítményt. A legmodernebb technikájú (nagy-
nyomású befecskendezés, töltőlevegő hűtés,
motormenedzsment) , 3b környezetvédelmi 
besorolású motor új mérce a kommunális
traktorok 

Az új ISEKI szinkron-hajtómű

A TJA 8100-as modell egy ergonomikusan kialakított High-/Low kapcsolóval rendelkezik, amely
terhelés alatt működtethető. Ez a megoldás lényegesen megnöveli a kezelési komfortot. Az új 
ShuttleShift-kapcsolással egy újmozdulattal választhatunk az előre- és hátramanet között. 
Az új TJA sorozat szinkron-hajtóműve a fő munkatartományban (0,3 - 12 km/h) optimális sebes-
ségkiosztással biztosít. Gyorsabb munkavégzéshez vagy közúti haladáshoz  a 39 km/h maximális
halasdási sebesség áll rendelkezésre (mindkét modell esetében).
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