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DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE:
PROTOTIPUL DE TRACTOR ELECTRIC pentru tehnologiile de realizare a lu rărilor

agricole utilizând utilaje ecologice, este destinat fermelor agricole, precum și age ților
economici constructori, care sunt i teresați să își dezvolte echipamentele tehnice pentru

agricultura e ologi ă.

Prototipul poate fi utilizat pentru efectuarea lu rărilor de î fii țare, î treți ere și
recoltare a culturilor agricole ecologice, pe suprafețe reduse.

Tractorul electric de uz general are tra țiu e 4x4, cu o cutie de viteze cu 4 trepte

pentru mersul înainte și un s hi ător de sens astfel încât se pot folosi cele 4 trepte de

viteză și pentru mersul înapoi.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
❑ Motor trifazat asincron de 15kW nominal 

❑ Baterie de acumulatori Li-ion 96-144Vcc, 17 kwh 

❑ Lu gi e axi ă  
❑ Lăți ea axi ă 5  
❑ Î ălți ea axi ă a i ă  5  
❑ Ampatament 2020 mm

❑ Ecartament 1280 mm față, 5   spate
❑ Garda la sol 260 mm (fata)

❑ Masa totală 1970 kg 

❑ Viteza axi ă 28 km/h

BENEFICIARI:
• producători de tractoare;

•fermele ecologice mici și mijlocii;
•asociațiile de agricultori
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