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Ramme
Motortype

Transmission 
PTO
PTO aksel
Transmissionskobling
Differentiale
Bageste hydraulisk lift

Arbejdstryk (bar)
Styring
Bremser

Førerplatform
Dæk
Vægt (kg)

Standardudstyr
 
 

 

 
Ekstraudstyr

ACTIO™-helramme med pendling – RGS vendbar førerplads – Rat – 4-hjulstræk
Diesel med direkte indsprøjtning
Emissionsbestemmelser: trin lllA                      Antal cylindre: 3 
Slagvolumen: 1642 cc                             Effekt (97/68/CE) kW/hk 28/38
Maks. motoromdrejninger: 3000 o/min             Drejningsmoment maks. (Nm/o/min)  113/1200                                                       
Køling: vand                                                      Tankkapacitet (liter) 30
Hydrostatisk med 3 grupper – trinløs hastighed mellem 0 og 30 km/t
Bag: 540/1000 o/min
Profil: 13/8” med 6 noter
Hydraulisk 
Mekanisk betjent 
3-punktslift – kapacitet (kg): 910
Ventil til at regulere liftens sænkehastighed
160
Dobbeltvirkende styrecylinder med ”Load sensing” system
Hydrauliske tromlebremser på baghjul
Nød- og parkeringsbremse: virker på baghjul
Monteret på ”Silent Block”
7.50x16      6.50x16      240/70 R15 Garden     29x12.50-15 Terra•GreenXtra-Traction
Med styrtbøjle: 1275                                          Med førerkabine: 1440

• Vendbar RGS™ -førerplatform – Håndtag på skærme 
• Mekanisk differentialespærre på for- og bagaksel – Hydrauliksystem med 1 pumpe til hydrostatisk transmission 
• Bageste hydrauliksystem med 4 greb: 2 dobbeltvirkende olieudtag med flydestilling + 1 enkeltvirkende 
olieudtag med flydestilling der også er monteret foran + 1 oliereturventil (i alt 8 lynkoblinger) – Faste trækarme 
og tilkoblingskugler, kat. 1-1N – Justerbart polstret sæde med sikkerhedssele – Delvist nedfældelig styrtbøjle – 
Indstillelige hjulfælge – Bagmonteret træktøj – Frontmonteret træktøj 
• Digitalt multifunktionsinstrument med omdrejningstæller, speedometer og PTO – Batteri – 12 volts 7-benet/
enkelt benet strømstik – Sikkerhedsstartsystem for sæde, kobling og PTO – ”Speed-fix” system: holder traktorens 
arbejdshastighed

• Førerkabine med aircondition monteret på ”Silent Block” – ON/OFF joystick til betjening af lift og hydraulikudtag 
(fås sammen med førerkabine) – Hydraulisk frontlift – Monteringsbeslag til topmonterede redskaber (f.eks lad over 
motorhjelm) 
• Korte trækarme bag – Integrerede bremser på alle fire hjul - Arbejdslys 
• Armlæn til standardsæde 
• Hjulvægte til for- og baghjul

TEKNISKE DATA:  TTR 4400 HST

Import:

 Lyngager 5-11, 2605 Brøndby
 Tlf. 43 96 66 11 – Fax 43 26 66 26
 www.hafog.dk          

Beskrivelser og illustrationer i denne brochure er kun til informationsformål. De er ikke bindende og kan ændres uden forudgående varsel.

TTR 4400 

*Højden er beregnet med en fører af almindelig højde (1750 mm)
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Hjul (mm) X Y
7.50x16 261 1198
6.50x16  246 1131
240/70 R15 Garden  217 1217
29x12.50-15 Terra 233 1375
29x12.50-15 Green  233 1375
29x12.50-15 Xtra-Traction 233 1375

DIMENSIONER: TTR 4400FØRERKABINE*
Den lyddæmpede førerkabine med varmeapparat, aircondition og 
gode udsynsforhold har masser af plads som forøges af kabinens 
buede profil med grøntonede for- og bagruder, og døre der kan åbnes 
helt eller delvist og uanset hvilken vej man man sidder i kabinen kan 
traktorføreren glæde sig over uændret førerkomfort, albuepladsplads, 
god frihøjde og funktionalitet.  
Kabinens kompakte butterfly-profil gør det let, at manøvrere rundt 
om forhindringer.
De 6 airconditiondyser giver et kraftigt luftflow, der renses gennem 
store støvfiltre, hvilket igen sikrer maksimal førerkomfort.
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*Ekstraudstyr

Modellen med førerkabine har:
• Digital betjening til airconditionsystemet
• Justerbar ratstamme
• Stofbetrukket sæde
• Rum til drikkevarer, jakkekrog, dokumentholder
• Døre med gasstøddæmpere
• Delvis åbning af front og sideruder

• Udvendige dørhåndtag der er lette at åbne
• Frontrude med optimalt udsyn
• Klargjort til montering af radio
• 2 udvendige indstillelige sidespejle
• Bageste arbejdslygter
• Vinduesviskere på forrude og bagrude med uafhængige sprinklere. 

TTR 4400 HST kabinen er et originalt Antonio Carraro produkt, der er certificeret, godkendt og dækket af en 2 års reklamationsret. 
Endvidere er kabinens byggekvalitet og design i overensstemmelse AC-traktorkonceptet.  

Forhandler:
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JOYSTICK*
Med dette joystick har traktorføreren alle betjeningselementer 
placeret ergonomisk og i logisk rækkefølge på højre side af sædet. 
Standard på traktorer med førerhus og kan fås som ekstratilbehør til 
traktorer med styrtbøjle.

LUFTAFFJEDRET SÆDE* 
Stort komfortabelt stofbetrukket sæde med luftaffjedring er standart 
til traktorer med førerhus, er udstyret med en lav lændestøtte, 
indstilleligt ryglæn og justering i forhold til førernes vægt/højde.
Til traktorer med styrtbøjle er sædet i kraftig nappa.

FRONTMONTERET HYDRAULISK LIFT*
Når TTR 4400 HST udstyres med en frontlift og et 3. hydraulikudtag, 
bliver den endnu mere alsidig.

DÆKTYPER 
Det store udvalg af dæk med forskellige profiler og dækmønstre 
sikrer, at traktoren arbejder perfekt i overensstemmelse med dens 
anvendelsesområde og efter jordbundsforholdene. 

DESIGN 
AC-familien
Antonio Carraro’s traktordesign giver udover at traktoren får et 
tiltalende udseende også traktorføreren et uindskrænket udsyn 
hele vejen rundt. Den kompakte motorhjelm sikrer yderligere 
manøvredygtighed..

Motorhjelmen kan åbnes lodret og holdes i åben stilling. 
Komponenterne i motorrummet er alle nemme at komme til, så det er 
let at foretage service og vedligeholdelse.

+  Kvalitetskomponenter
+ Maks. Drejningsmoment   
 ved 1200 o/min
+ Lydsvag motorgang
+ Brændstoføkonomisk

TTR 4400 HST er en reversibel traktor med hydrostatisk 
transmission, løft sædet, vend rattet og man har på få sekunder 
ændret en almindelig traktor til en unik redskabsbærer, uden 
ekstra omkostninger. Lavt tyngdepunkt, flydende ACTIO™ 
chassisramme, rigtig vægtfordeling og drivhjul i samme størrelse 
muliggør at traktoren kan udføre mange forskellige funktioner 
og opgaver i alt slags terræn, lige fra flad en græsplæne til 
bakkeskråninger og ujævn terræn. 
Med en TTR4400 HST kan traktor-/redskabskombinationen 
udformes på alle tænkelige måder, for at opnå en høj 
specialiseringsgrad. Derfor er traktoren lige så god til at udføre 
landbrugsarbejde som at udføre vedligeholdelsesopgaver, det 
kan være pleje af grønne anlæg, rengøring af fortove, klipning 
af vejrabatter, pleje af sportspladser, snerydning, arbejde i 
planteskoler og på byggepladser.  

MOTOR OG TRANSMISSION
En perfekt kombination til alle formål
Yanmar dieselmotoren med direkte indsprøjtning yder 38 hk ved 
3000 o/min og har sit maksimale drejningsmoment ved kun 1200 
o/min. Det sikrer rigelig trækkraft under alle forhold takket være 
motorens store drejningsmoment og samtidig giver det et lavt 
brændstofforbrug.
En stor fordel ved TTR4400 HST er den hydrostatiske transmission, 
som gør det muligt at køre trinløst mellem 0 og 30 km/t, og lynhurtigt 
skifte køreretning ved at vippe med kørerpedalen. Kombinationen 
af denne motor og den hydrostatiske transmission giver traktoren 
stor alsidighed og maksimal sikkerhed både ved bremsning og 
igangsætning uden brug af koblingspedalen.

RAMME OG PLATFORM
Alsidighed og komfort 
En fremskudt motor, styrbar foraksel og centralt placeret ATCIO™ 
pendling er egenskaber, der karakterisere TTR modellen. De to 
pendlende traktorhalvdele følger terrænet uafhængigt af hinanden 
og takket være det lave tyngdepunkt, garanterer systemet konstant 
stabilitet og hjulgreb. Denne traktor-/redskabskombination giver en 
perfekt balance med en vægtfordeling på 50% på hver hjulaksel.

En hydrostatisk 
multifunktionstraktor med 
vendbar førerplads

Den solide støbejernsfront beskytter motoren og køleren, og forøger 
traktorens stabilitet.

Den kraftige køler, der er placeret bag gitteret på motorhjelmens 
front, sørger for at varmen bortledes under alle forhold.

Lygterne er integrerede i skærmene og er specialdesignet optik i 
topkvalitet.

En anden aktiv sikkerhedsdetalje er OPS-sædesensoren, der sikrer at 
traktoren kun kan starte og køre, når traktorføreren sidder i sædet. 
Det kraftige bremsesystem virker på baghjulene. Ved specielle behov, 
for eksempel på stejle bakkeskråninger, kan der monteres integrerede 
bremser på alle fire hjul.

Føreren kan når som helst indstille traktorens arbejdshastighed 
ved hjælp af Speed-fix systemet, som aktiveres let med en knap på 
instrumentpanelet. Ved skånsomt arbejde på fodboldbaner, golfbaner 
eller andet kan baghjulstrækket frakobles, og du kan vælge imellem 
1000 PTO o/min eller 540 PTO o/min.

HYDRAULIKSYSTEM OG UDSTYR 
Det standardmonterede hydrauliksystem består af to dobbeltvirkende 
olieudtag med flydestilling, et enkeltvirkende olieudtag med 
flydestilling, en returolieventil, et dobbeltvirkende olieudtag med 
flydestilling ved traktorens front og en hydraulisk kat. 1 standardlift. 
Filtreret er placeret udenpå olietanken for at sikre let service og større 
filtreringskapacitet. Liften er udstyret med flowregulering, som styrer 
redskabets sænkehastighed i forhold til vægten.

Det integrerede lift-/hydraulik-/PTO-system tillader, at redskaber der 
er monteret bag på eller foran traktoren, hurtigt kan ombyttes eller 
være monteret samtidig.
Jordfræser, plæneklipper, slagleklipper, gravearm, ballepresser, 
sidemonteret hækkeklipper, dozerblad, sneplov og trailersprøjte er 
blot nogle af de redskaber, som TTR 4400 HST kan arbejde med. Det 
er en traktor, der er udviklet til pleje af grønne anlæg og pladser, den 
offentlige sektor og til landbrugsarbejde.

Førerplatformen er monteret på en ”Silent-Block”, hvilket sikrer 
høj førerkomfort til en lang arbejdsdag. Sæde, rat, pedaler og 
betjeningsgreb er placeret logisk og ergonomisk korrekt.
En anden fordel ved TTR4400 HST er RGS Rev-Guide systemet, som 
er placeret på et drejbart konsol. Med dette system kan du ændre 
køreretning på få sekunder, så du kan arbejde naturligt, både med 
bagmonterede redskaber og frontmonterede redskaber, og hele 
tiden se fremad i køreretningen. Du skal blot dreje sædet/rattet/
instrumentpanelet/pedalerne 180 grader rundt for at opnå den 
samme kørestilling i den modsatte retning, uden at gå på kompromis 
med tilgængelighed eller kørerkomfort alle betjeningselementer 
er placeret ergonomisk rigtigt og i en logisk rækkefølge i begge 
køreretninger.
Det digitale instrumentpanel indeholder alle nyttige oplysninger som 
indikatorlamper, omdrejningstæller, brændstof- og temperaturmåler, 
timetæller og PTO- omdrejninger.

*Ekstraudstyr


