
มาตรฐาน Stage III B กบัเครื่องยนต์ FARMotion
4 สูบเทอรโ์บ ชารจ์และอนิเตอรค์ูลลิง่
ชดุเกยีรค์รปีเปอร์ 12+12 และ ชดุเกยีร1์6+16
พรอ้มโอเวอรไ์ดรฟ์ ในการท างานแบบซงิโครไนซ์
พทีโีอ 2 สปีดพรอ้มคลทัชเ์ปียกแบบหลายแผน่

540/540ECO หรอื 540/1000
เซอรโ์วควบคุมพวงมาลยัคลทัชแ์บบเปียก

ระบบไฮดรอลกิแบบเปิดศนูยพ์รอ้มปัม๊คู่
(50+25 ลติร/นาท)ี และสูงสุด 10-ทางดา้นหลงั
และ 2 ดา้น หน้าดสิทรบิวิเตอรไ์ฮดรอลกิ
ดว้ยตวัควบคุมการไหล           
ลดเสยีงและการสัน่สะเทอืนในทีน่ัง่คนขบั                  
รางโซ่แบบหล่อลื่นดว้ยลูกกลิง้ 6 ตวั และพืน้ที่

ตนีตะขาบทีก่วา้ง

รุน่ CM.115    
113 แรงมา้

รถแทรกเตอร ์ลัมโบกนีิ



ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค CM 115

เคร่ืองยนต์/ENGINE
มาตราฐานการปล่อยมลพิษ /Emissions compliance Stage III B
ผูผ้ลติ /Manufacturer SDF
กระบอกสบู / ปรมิาตรกระบอกสบู /Cylinders/capacity จ านวน/ซซี/ีNo./cc .4/3849
ระบบระบายความรอ้น /Induction Turbo intercooler
หวัฉีด /Injection Common Rail

ก าลงัสงูสุดที ่2000 รอบต่อนาที /Maximum power at 2000 rpm
กโิลวตัต์/

แรงมา้/kW/HP 83/113

พลงังานสูงสุดท่ี 2200 รอบต่อนาที /Rated power @ 2200 rpm
กโิลวตัต์/

แรงมา้/kW/HP 79/107

แรงบิดสูงสุดท่ี 1600 รอบต่อนาที /Max. torque @ 1600 rpm นิวตนัเมตร/Nm 435
แรงบิดเพิม่ขึน้/Torque rise % 28
พดัลมระบายความรอ้นแบบมคีวามหนืด /Viscostatic cooling fan 

กรองอากาศขนาด 8 น้ิว พร้อมเคร่ืองเป่าฝุ่ น (พาวเวอร์คอร์) /8" air filter with 
dust ejector (PowerCore) 

ความจุถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง /Fuel tank capacity ลติร/Litres 95
SHUTTLE
ระบบเกียร์ถอยหลงัแบบซิงโครไนซ์ /Synchronised mechanical reverse 
shuttle 

ระบบชุดเกียร์ /MECHANICAL GEARBOX
จ านวนของซุปเปอรค์รปีเปอรเ์กยีร์ /Number of speeds with supercreeper
gear

จ านวน /No.
12+12

ความเร็วต ่าสุด-สูงสุดของซุปเปอร์ครีปเปอร์เกียร์ /Min.-max. speeds with 
supercreeper gear

กโิลเมตรต่อชัว่โมง
/km/h 0,38-10,5

จ านวนเกียร์พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ /Number of speeds with OverDrive จ านวน /No. 16+16

ความเร็วต ่าสุด-สูงสุดพร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ /Min.-max. speeds with overdrive
กโิลเมตรต่อชัว่โมง

/km/h 1,32-12,5
พีทีโอ ด้านหลงั /REAR PTO
คลทัชเ์ปียกแบบหลายแผ่นซอ้นกนั /Multiplate wet clutch 

เซอร์โวช่วยในการท างานอเิลก็โตรไฮดรอลกิ /Servo-assisted 
electrohydraulic operation 

PTO 540/540ECO - 540/1000 /


เบรคและพวงมาลยั /BRAKES AND STEERING
พวงมาลยัแบบคลทัชเ์ปียกหลายแผน่ซอ้นกนั /Multi-plate wet lateral steering 
clutches 

ดิสกเ์บรคแบบเปียก /Wet band steering brakes 

การท างานของเบรคมอืดว้ยแป้นเหยยีบ /Pedal operated service brake 

ลิฟท์ /LIFT
กลไกควบคุมการท างานของลฟิทท์า้ย /Mechanically controlled rear lift 

น ้าหนกัยกสงูสุดทีป่ลายแขนยก /Rear lift capacity กโิลกรมั/kg 3170
แขนยกแบบถาวร/แบบเชื่อมการพ่วงต่ออตัโนมตัิ /Fixed / auto-hitch link 
arms /





ระบบไฮดรอลิก /HYDRAULIC SYSTEM
อตัราการไหลของปัม๊ /Pump output ลติรต่อนาท ี/l/min 50+25

ตวัจ่ายไฮดรอลิกเสริมดา้นหลงั /Rear auxiliary hydraulic distributors No. of ways .6/10

ตวัจ่ายไฮดรอลิคเสริมดา้นหนา้(เหมือนกนักบัดา้นหลงั) /Belly auxiliary
hydraulic distributors
(duplicated by rear distributors)

No. of ways

2

PLATFORM
แท่นชัง่แยกจากส่วนอื่นๆของรถ ตดิตัง้ระบบกนัสะเทอืนเบาะนัง่ /Suspended 
on silent-block mounts 

หลงัคาแบบพบัได ้/ หลงัคาแบบคงที ่4 เสา /Folding ROPS / 4-post fixed 
ROPS /



หลงัคาส าหรับบงัแดด /Sunshade roof °
คนัเกียร์ดา้นขา้ง /Lateral transmission levers 

อุปกรณ์เสริมของห้องโดยสาร /Provision for after-market cab °
CRAWLER TRACKS
โซ่รางแบบแหง้ / หล่อลื่น /Dry / lubricated track chains /



การ์ดรางเหล็ก / เหล็กหล่อ /Pressed steel/cast track guards /


ลูกกล้ิงเปียกและลอ้ปรับความตึงราง /Wet rollers and track tensioner wheels 

ลูกกล้ิงตีนตะขาบ /Track carrier rollers จ านวน /No. .6/1

แผน่แทร็คตีนตะขาบ/ความกวา้งของแผน่แทรค็ /Shoes per track/shoe width
จ านวน/มลิลเิมตร

No./ mm 40/450

พืน้ทีร่อยตนีตะขาบ /Footprint area
ลกูบาศกเ์ซน็ตเิมตร

/cm2 16650
ขนาดและน ้าหนัก (ส าหรบัรางเหลก็) /DIMENSIONS AND WEIGHTS
(for steel tracks)
ความยาวพรอ้มแขนเกีย่ว /Max. length with link arms มลิลเิมตร /mm 3550
ความกวา้ง /Width (A) มลิลเิมตร /mm 1800
แทรค็ /Track มลิลเิมตร /mm 1350
ความสงูสงูสุดทีโ่ครงกนัลม้ ROPS /Max height at ROPS (B) มลิลเิมตร /mm 2760
ความสูงพ้ืนดินถึงใตท้อ้งรถ /Ground clearance มลิลเิมตร /mm 210
ฐานลอ้ /Wheelbase มลิลเิมตร /mm 1850
น ้าหนกัไม่รวมอุปกรณ์ /Weight without ballast กโิลกรมั /kg 5080
น ้าหนกัพรอ้มบลัลาสต์สงูสุดทีอ่นุญาต /Weight with maximum permitted 
ballast

กโิลกรมั /kg
5080

มาตรฐาน  เสรมิ  ไม่มีในรุน่นี ้ -

www.lamborghini-tractors.com
www.lamborghini-tractors.com


