
 FARMotion Stage III B เครื่องยนต์ 3 สูบ
เทอรโ์บชารจ์ และอนิเตอรค์ูลลิง่ 

 กระปกุเกยีร ์12+12 หรอื16+16พรอ้ม OverDrive
และระบบรบัส่งแบบซงิโครไนซ์

 PTO 2 สปีดพรอ้มคลตัชเ์ปียกแบบหลาแผน่
540/540 ECO

 เบรกพวงมาลยัเปียกแบบวงเปียกทีค่วบคุมดว้ย
ไฮโดรสแตตกิ

 ระบบไฮดรอลกิแบบศนูยก์ลางเปิดพรอ้มปัม๊คู่ (50+25)  
ลติร/นาท ี และตวัจ่ายไฮดรอลกิดา้นหลงัสูงสุด 10 ทาง
และดา้นหน้า 2 ตวั พรอ้มตวัควบคุมการไหล

 ทีน่ัง่คนขบัทีเ่งยีบตดิตัง้บน Silent-Blocks
 โซ่รางกึง่หล่อลื่นดว้ยลูกกลิง้ 5ตวัต่อแทรก็ และพืน้ที ่

รอยเทา้กวา้งขวาง

รุน่ CF.90N    
85 แรงมา้

รถแทรกเตอร ์ลัมโบกนีิ



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค CF.90 N

เครื่องยนต์ /ENGINE SDF TIER III

จ านวนกระบอกสบู/ ราง / Cylinders/ Displacement จ านวน /ซซี ีNo./cc 4/4000
ระบบกระจายอากาศ / Air intake Turbo/Intercooler
ก าลงัสงูสุด, ไดร้บัการรบัรอง มาตรฐาน  2000/25/EC / Maximum
power, homologated

กโิลวตัต์ /แรงมา้
kW/HP 85/62.5

ก าลงัสงูสุด (2000/25/EC) /Maximum power
กโิลวตัต์ /แรงมา้

kW/HP 85/62.5
ความเรว็เครื่องยนต์ / Rated engine speed รอบต่อนาท ีrpm 2200
แรงบดิสงูสุด / Maximum torque นิวตนัเมตร /Nm 345
รอบทีแ่รงบดิสงูสุด / Revs at maximum torque รอบต่อนาท ีrpm 1600

แรงบดิเพิม่ขึน้ / Torque rise % 27.2
ระบายความรอ้น /Cooling ของเหลว-น ้ามนั /liquid-oil
การควบคุมเครื่องยนต์ /Engine control (governor) อเิลก็ทรอนิกส์ /electronic

เครื่องฟอกอากาศ /Air cleaner
แบบแหง้พรอ้มตวัขนถ่ายฝุ่ น / dry type with 

safety element and dust unloader

ตวัเกบ็เสยีงใต้ฝากระโปรงหน้า /Silencer under hood
พรอ้มท่อไอเสยีขา้งใต้ข ัน้บนัได /with side 

exhaust under footstep
ความจุถงัน ้ามนั / Fuel tank capacity ลติร /Litres 90
ตีนตะขาบ /TRACKS
โซ่ตดิตามตนีตะขาบ / Track chains แหง้ / dry

Rollers and track idlers
กึง่หล่อลื่น / หล่อลื่น /semi-lubricated / 

lubricated
ลกูกลิง้ล่าง / Bottom rollers จ านวน /n° 5
ลกูกลิง้ดา้นบน /Top rollers จ านวน /n° 1
Cleats per track จ านวน /n° 37
การด์ป้องกนัตนีตะขาบ /Track guards ประเภท / type เหลก็ /steel

Cleat width มลิลเิมตร / mm 360

รอยเทา้ตนีตะขาบ / Footprint 

ลกูบาศก์
เซนตเิมตร / cm² 10454

ลกูตุ้มน ้าหนกับลัลาสต์หน้า / Front ballast weights
จ านวน /n° ดา้นหน้า 8 ตวั ตวัละ 40 กก. ดา้นขา้ง 2+2 

ตวั ตวัละ 40 กก.

ขนาดและน ้าหนัก /DIMENSIONS AND WEIGHTS

ความยาว / Length มลิลเิมตร / mm 3445

ความกวา้ง / Width มลิลเิมตร / mm 1460

ความกวา้งของราง / Track width มลิลเิมตร / mm 1100

ความสงูถงึเบาะรองนัง่ / Height to seat cushion มลิลเิมตร / mm 1070

ความสงูถงึแผงหน้าปัด / Height to instrument pane มลิลเิมตร / mm 1430

ระยะสงูจากพืน้ดนิ / Ground clearance มลิลเิมตร / mm 250
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ฐานลอ้ / Wheelbase มลิลเิมตร / mm 1650

น ้าหนกั/Weight กโิลกรมั / kg 4335

ระบบส่งก าลงั /TRANSMISSION

คลตัชค์นัเกยีร์ /Gearshift clutch จานเดยีวแหง้ / dry single-plate

เกยีรท์ัง้หมด เดนิหน้า16 ถอยหลงั 16 / All-mechanical 16 FWD + 
16 REV

กระปุกเกยีรซ์งิโครเมช 4 สปีด 2 ช่วง + สงู-
ต ่า (ความเรว็ขัน้ต ่า: 1.33 กโิลเมตรต่อชัว่โมง
/ synchromesh gearbox with 2 ranges + 

Hi-Lo (minimum speed: 1.33 km/h

Shuttle
เครื่องกลซงิโครไนซ์ / mechanical, 

synchronized

มาตรฐาน เสรมิ ไม่มใีนรุ่นนี้ -



FARMotion Stage III B เครื่องยนต ์3 สูบเทอรโ์บชารจ์ 
และอนิเตอรค์ูลลิง่ 
กระปกุเกยีร ์12+12 หรอื 16+16พรอ้ม OverDrive และ  
ระบบรบัส่งแบบซงิโครไนซ์
PTO 2 สปีด:540/540ECO พรอ้มคลตัชเ์ปียกแบบหลายแผน่
เบรกพวงมาลยัเปียกแบบวงเปียกทีค่วบคุมดว้ย
ไฮโดรสแตตกิ

ระบบไฮดรอลกิแบบศนูยก์ลางเปิดพรอ้มปัม๊คู่
(50+25 ลติร/นาท)ี และตวัจ่ายไฮดรอลกิดา้นหลงั
สูงสุด 10 ทางและดา้นหน้า 2 ตวั พรอ้มตวัควบคุม
การไหล
ทีน่ัง่คนขบัทีเ่งยีบตดิตัง้บน Silent-Blocks
โซ่รางกึง่หล่อลื่นดว้ยลูกกลิง้ 5 ตวัต่อแทรก็

และพืน้ที่ รอยเทา้กวา้งขวาง

รุน่ CF-100N
95 แรงมา้

รถแทรกเตอร ์ลัมโบกนีิ



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค CF.100 N

เครื่องยนต์ /ENGINE SDF TIER III

จ านวนกระบอกสบู/ ราง /Cylinders/ Displacement จ านวน /ซซี ีNo./cc 4/4000
Air intake Turbo/Intercooler
ก าลงัสงูสุด, ไดร้บัการรบัรอง มาตรฐาน  2000/25/EC / Maximum
power, homologated

กโิลวตัต์ /แรงมา้
kW/HP 95/70

ก าลงัสงูสุด (2000/25/EC) /Maximum power
กโิลวตัต์ /แรงมา้

kW/HP 95/70
ความเรว็เครื่องยนต์ / Rated engine speed รอบต่อนาท ีrpm 2200
แรงบดิสงูสุด /Maximum torque นิวตนัเมตร /Nm 373
รอบทีแ่รงบดิสงูสุด / Revs at maximum torque รอบต่อนาท ีrpm 1600

แรงบดิเพิม่ขึน้ / Torque rise % 23.1
ระบายความรอ้น /Cooling ของเหลว-น ้ามนั
การควบคุมเครื่องยนต์ /Engine control (governor) อเิลก็ทรอนิกส์
เครื่องฟอกอากาศ /Air cleaner แบบแหง้พรอ้มตวัขนถ่ายฝุ่ น
ตวัเกบ็เสยีงใต้ฝากระโปรงหน้า /Silencer under hood พรอ้มท่อไอเสยีขา้งใต้ข ัน้บนัได
ความจุถงัน ้ามนั / Fuel tank capacity ลติร /Litres 90
ตีนตะขาบ /TRACKS
โซ่ตดิตามตนีตะขาบ/Track chains แหง้
Rollers and track idlers กึง่หล่อลื่น / หล่อลื่น
ลกูกลิง้ล่าง /Bottom rollers จ านวน/n° 5
ลกูกลิง้ดา้นบน /Top rollers จ านวน/n° 1
Cleats per track จ านวน/n° 37
การด์ป้องกนัตนีตะขาบ /Track guards ประเภท / type เหลก็

Cleat width มลิลเิมตร / mm 360

รอยเทา้ตนีตะขาบ /Footprint 

ลกูบาศก์
เซน็ตเิมตร / cm² 10454

ลกูตุ้มน ้าหนกับลัลาสต์หน้า /Front ballast weights
จ านวน/n° ดา้นหน้า 8 ตวั ตวัละ 40 กก. ดา้นขา้ง 2+2 

ตวั ตวัละ 40 กก.

ขนาดและน ้าหนัก/DIMENSIONS AND WEIGHTS

ความยาว /Length มลิลเิมตร / mm 3407

ความกวา้ง /Width มลิลเิมตร / mm 1460

ความกวา้งของราง /Track width มลิลเิมตร / mm 1100

ความสงูถงึเบาะรองนัง่ /Height to seat cushion มลิลเิมตร / mm 1070

ความสงูถงึแผงหน้าปัด /Height to instrument pane มลิลเิมตร / mm 1430

ระยะสงูจากพืน้ดนิ/Ground clearance มลิลเิมตร / mm 250
ฐานลอ้ /Wheelbase มลิลเิมตร / mm 1650

น ้าหนกั /Weight กโิลกรมั / kg 4335



ระบบส่งก าลงั/TRANSMISSION
คลตัชค์นัเกยีร์ /Gearshift clutch จานเดยีวแหง้
เกยีรท์ัง้หมด เดนิหน้า16 + ถอยหลงั 16 /All-mechanical 16 
FWD + 16 REV

กระปุกเกยีรซ์งิโครเมช 4 สปีด 2 ช่วง + สงู-ต ่า
(ความเรว็ขัน้ต ่า 1.33 กม/ชม

Shuttle เครื่องกล ซงิโครไนซ์
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มาตรฐาน  เสรมิ  ไม่มีในรุน่นี ้ -


