Antonio Carraro tractoren:
sterk en multifunctioneel
ZHE al twint ig jaar importeur van Ita liaans topmerk

Geschiedenis

Al twintig jaar is ZHE importeur van Antonio
Carraro tractoren. Vader en Zoon Pasman. die
gezamenlijk de directie voeren over het familiebedrijf, dat werk biedt aan vijftig werknemers, zijn
er trots op het Italiaanse merk in Nederland te
mogen vertegenwoordigen. Sinds 1916 produ-

ss

ceert de familie Carraro in Padova landbouwwerktuigen. In 2000 produceerden zrj ongeveer 10.000
tractoren. Deze tractoren vinden hun weg naar
verschillende markten. zoals gemeenten, campings, hoveniers. boomkwekers en golfbanen.
Carraro is trots op het feit dat zij internationaal de
meeste tractoren verkochten op de golfbaan

SRX-model

De SRX is een sterke. degelijke tractor uit de
ERGIT-serie. die heel goed inzetbaar is op de
golfbaan. De vierwiel aangedreven tractoren
vriendelijk voor de greenkeeper doordat ze e
zeer goed zicht bieden. De stoel is geveerd e
verstelbaar en op het plateau in de buurt var

het zwenkmidden van het frame geplaatst waardoor de belasting voor nek en rug van de
bestuurder tot een minimum beperkt is. Op deze
machine zit ook de omkeerbare stoel: het zogenaamde Revguide system, waarop An tonio
Carraro een patent heeft.
De motor ISals volgt uitgevoerd: direct Ingespoten dieselmotor van 75 pk of 87 pk motorvermogen. De SRX heeft een knikbesturing met nauwkeu rige stuurbeweging, een kleine draaicirkel
(1,85 m interne draaicirkel en 2,85 extern e draaicirkel), en een soepel draaiend stuur. Op de golfbaan 1s een tractor met knikbesturing praktisch
omdat d1e het spoor volgt en daardoor minder
schade veroorzaakt dan een andere tractor. De
SRX heeft 32 versnellingen, 16 vooruit en 16 achteruit. De tractor mag 40 km per uur rijden op de
weg.

zi t lager dan op een traditionele tractor en door
de centrale plaatse blijft heen en weer bewegen
tot een minimum beperkt.
De producenten hebben veel aandacht besteed
aan het comfort voor de gebruiker.
Het zwaartepunt van de tractor ligt laag en doordoor is het ook een veilige tractor om taluds te
maaien. Ook door het zeer goede Uitzicht en de
vellige cabine 1s het prettig en veilig werken met
de TRX.

KW). Het IS een ve1lige tractor doordat het
gewicht optimaal verdeeld 1s, doordat de afstand
tot de grond ruim is, en ook omdat het zwaartepunt heel laag ligt. De transmissie wordt in werking gesteld d.m.v. hydraulische pedaalbediening .
De transmissie garandeert werksnelheld en transportsnelheid op de weg. Het inschakelen van de
mechanische transmissie garandeert zelfs tijdens
het zwaarste werk voldoende trekvermogen. De
cabine is goedgekeurd om als tweefron tscabine
gebruikt te worden. De cabine bied t prima zich
over 360 graden, is geluidwerend en verwarmd.
Ook de lampen zijn zo gemaakt dat ze zowel
kunnen dienen als lampen aan de voorkant als
lampen aan de achterkant.

TRX-model

De tractoren uit de TRX-serie hebben fuseebesturing en zijn met 1,38 meter minimale spoorbreedte breder dan de tractoren u1t de SRX-serie. (Deze
hebben een minimale spoorbreedte van 106 cm)
De voorwielen zijo even groot als de achterwielen. Samen met de vierw1elaandnjving zorgt dit
voor een ideale balans in de tractor. Dit maakt de
TRX voor de gebruiker ook prettiger om mee te
werken.
Vanzelfsprekend hebben ook deze tractoren een
omkeerbare bestuurdersstoeL
De draaicirkel van de tractoren is klein: 1700 mm
meet de inwendige draaicirkel en 3000 mm meet
de externe draaicirkel. De bestuurder van de TRX

Service

modellen: direct ingespoten dieselmotor van 60
pk (44 KW), 64 pk (47 KW), 75 pk (55 KW) of
87 pk (64 KW). De lengte is 3.17 m.
TIR-model

Deze compacte tractoren hebben fuseebestunng,
een omkeerbare bestuurdersstoel, een motor van
38 pk (27 KW) en hydrostatische transmissie. De
minimale spoorbreedte is 1.36 b1j gazonbanden
uitvoering. De minimale bodemvrijheid is 21 cm.
Deze tractoren zijn vooral erg geschikt om te
maaien. Ze maaien ook gemakkelijk taluds. De
flexibele TIR-modellen zijn gemaakt om te com-

Peter Kuylen, chef werkplaats bij Z.H.E. heeft veel
ervaring met An tonio Carraro tractoren en geeft
graag én deskundig advies aan dealers en eindgebruikers. Peter: "Ik vind het een u1tdag1ng om
samen met de greenkeeper een oplossing te
bedenken voor zijn zeer specifieke problemen.
Wij van Z.H.E. vinden het geweldig om onze
Antonio Carraro tractoren te kunnen verkopen
aan een golfbaan. ·
Bel voor meer in formatie over de An ton10 Carraro
tractoren met:
Z-l-l.E. tuin- en parkmachines b.v.
Potenblokseweg 4
4794 RM HEIJNINGEN
Telefoon 0168-467467
Telefax 01 68-467056
e-mail: ZHEHEYNINGEN@wxs.nl

bineren met allerlei apparaten zoals maaimachines, veegmachines, bladblazers etc.

www.tuinmachines.com

HTM-modellen

Verkoper Zu1d-Nederland en Belg1ë: A.H. Plaisier
Telefoon 078-68 1885 1 of 06-5338 1672
Verkoper Noord-Nederland: J. Kleijweg t
Telefoon 078-6122858 of 06-534 149

De Supertrac HTM is ontwikkeld als drager van
werktuigen. De tractor met knikbesturing heeft
een krachtige motor, die leverbaar is in 75 pk (55

www.antoniocarraro .it
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