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2 O poder do estilo

O mundo está cheio de exemplos 

de potência. E de estilo. Ferruccio 

Lamborghini ensinou-nos que 

apenas a união faz a força, tanto na 

vida como no trabalho. Em 1948, 

foi capaz não só de reunir despojos 

de guerra comprados pelas forças 

americanas e conceber um trator 

que faria história, como também 

combinar as necessidades da 

agricultura com o gosto italiano, 

a solidez da engenharia com a 

estética da linha. 

E assim nasceu a Lamborghini 

Trattori. Ao longo do tempo, com 

investigação e paixão, a marca 

tornou-se sinónimo de inovação na 

produção de máquinas agrícolas.

Admiradas no mundo, graças ao 

talento de combinar determinação 

e tecnologia para criar tratores 

ágeis, robustos e característicos 

com uma classe inimitável; linhas 

harmoniosas com as cores do 

nosso espírito, o preto e o branco.

O poder do estilo, by Lamborghini.
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4 Mach VRT

MACH VRT 230 250

Motor Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 166/226 181/246

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 157/214 169/230

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 10000 10000

Distância entre eixos mm 2868 2868

Peso (mín.-máx.) kg 8200-9100 8200-9100
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Este colosso made by Lamborghini Trattori foi idealizado 
para garantir níveis muito elevados de produtividade 
nos cenários mais severos, graças a equipamentos 
tecnológicos superiores e a um nível de conforto 
nunca antes atingido: desde a preparação do solo até 
ao transporte na estrada, passando pelos trabalhos 
combinados com equipamentos dianteiros e traseiros, 
mesmo em explorações de grandes dimensões.
 
A excelência. O motor Deutz Stage V, de 6 cilindros, 24 
válvulas, turbo-intercooler, tecnologia SCR e DPF passivo, 
em combinação com a grande versatilidade e polivalência 
da transmissão VRT, permite alcançar incomparáveis 
prestações com a máxima eficiência.
 
A escolha. Inconfundível. Tal como o estilo exclusivo da 
cabina, as linhas apelativas do capot e dos guarda-lamas e 
os grupos óticos com tecnologia LED. Mach VRT não passa 
despercebido, de certeza.

DADOS TÉCNICOS
•  Motor Deutz 6.1 TCD, Stage V, Common Rail de 6 cilindros, 

24 válvulas, com turbo-intercooler e sistema de pós-
tratamento dos gases de escape com tecnologia SCR e 
DPF com regeneração passiva.

•  Transmissão VRT de variação contínua com 4 gamas de 
funcionamento e comando de velocidade de regulação 
contínua de 0 a 60 km/h*.

•  Inversor hidráulico SenseClutch com sistema de 
modulação da resposta de 5 níveis.

•  Sistema de travagem servo assistido Powerbrake e 
travão de estacionamento elétrico automático (EPB).

•  Elevador traseiro de comando eletrónico com 
radar e até 3 velocidades para a tomada de força 
(540ECO/1000/1000ECO).

•  Sistema hidráulico Load Sensing de centro fechado com 
bomba de caudal variável até 160 l/min.

•  Cabina MaxiVision 2 com WorkMonitor, interiores em 
materiais hi-tech, máximo conforto com disposição 
ergonómica dos comandos.

•  Apoio para braço multifunções com joystick integrado 
para o controlo das principais funções do trator.

•  iMonitor com sistema ISOBUS integrado e SDF Smart 
Farming Solutions.

 
(* Velocidade máxima de 60 km/h quando permitido por lei)

MACH VRT 230 250

Motor Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 166/226 181/246

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 157/214 169/230

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 10000 10000

Distância entre eixos mm 2868 2868

Peso (mín.-máx.) kg 8200-9100 8200-9100



6 Spark 155.4-215 VRT

SPARK VRT 155.4 165.4 175.4 155 165 175 185 205 215

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 114.9/156 120.8/164 125.8/171 114.9/156 120.8/164 129.5/176 134.3/183 149.1/203 156.2/212

Potência máxima com Boost (ECE R120) kW/CV - 125.8/171 - - 125.8/171 - 138.5/188 152.3/207 166/226

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 109.5/149 115.1/157 119.9/163 109.5/149 115.1/157 124.4/169 129/176 135.7/186 147.6/201

Potência no regime nominal com boost (ECE R120) kW/CV - 119.9/163 - - 119.9/163 - 133/181 144.4/196 157/214

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 10000 10000

Distância entre eixos mm 2543 2543 2543 2767 2767 2767 2767 2848 2848

Peso (mín.-máx.) kg 7540-7940 7540-7940 7540-7940 7830-8230 7830-8230 7980-8380 8200-8600 8400-8800 8400-8800
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Não existe um modo único de trabalhar: na agricultura 
é indispensável versatilidade, poder de adaptação e 
multiplicidade. Quisemos criar um trator que soubesse 
trabalhar em muitos modos diferentes, para que possa 
escolher sempre o plano ideal. Sem renunciar ao estilo, 
obviamente. Experimente subir a um Spark VRT; não irá 
querer outro trator depois de o conhecer.

A excelência. As 3 estratégias de condução, 
eletronicamente intermutáveis, permitem trabalhar em 
modo automático, manual e TDF, o que significa que passa 
a dispor de três máquinas numa só.

Os desempenhos. A inovadora e versátil transmissão de 
variação contínua VRT permite-lhe selecionar, de forma 
fácil e precisa, o regime do motor e a velocidade de avanço, 
otimizando as prestações e a produtividade.

DADOS TÉCNICOS
• Motor Deutz TCD 4.1 ou 6.1, Common Rail de 6 cilindros, 4 

válvulas por cilindro, com turbo intercooler.
• EAT compacto com tecnologia SCR e DPF com 

regeneração passiva.

• Sistema de refrigeração totalmente em alumínio com 
sistema de abertura exclusivo.

• VRT: transmissão de variação contínua com 4 gamas 
de funcionamento e comando eficaz de velocidade de 
regulação contínua de 0 a 50 km/h*.

• Gestão eletrónica inteligente da transmissão, com 
InfoCentrePro e interface WorkMonitor.

• Travões de disco a seco externos para prestações de 
travagem excecionais.

•  Suspensões dianteiras adaptáveis com adaptação 
automática dos amortecedores.

•  Sistema hidráulico Load Sensing até 170 l/min e até 7 
distribuidores proporcionais eletrónicos.

•  Elevador frontal eletrónico integrado com TDF 1000 ou 
1000ECO.

•  Cabina MaxiVision 2 para obter o máximo conforto e 
ergonomia.

•  Gestão eletrónica com iMonitor, pré-instalação para 
Farming 4.0.

•  Luzes de trabalho LED com faróis dianteiros integrados 
de nova geração e estilo exclusivo.

 
 
 
(* Velocidade máxima de 50 km/h quando permitido por lei)

SPARK VRT 155.4 165.4 175.4 155 165 175 185 205 215

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 114.9/156 120.8/164 125.8/171 114.9/156 120.8/164 129.5/176 134.3/183 149.1/203 156.2/212

Potência máxima com Boost (ECE R120) kW/CV - 125.8/171 - - 125.8/171 - 138.5/188 152.3/207 166/226

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 109.5/149 115.1/157 119.9/163 109.5/149 115.1/157 124.4/169 129/176 135.7/186 147.6/201

Potência no regime nominal com boost (ECE R120) kW/CV - 119.9/163 - - 119.9/163 - 133/181 144.4/196 157/214

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 10000 10000

Distância entre eixos mm 2543 2543 2543 2767 2767 2767 2767 2848 2848

Peso (mín.-máx.) kg 7540-7940 7540-7940 7540-7940 7830-8230 7830-8230 7980-8380 8200-8600 8400-8800 8400-8800



8 Spark 120-140 VRT

SPARK VRT 120 130 140

Motor FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage IV Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 85/116 93/126 100/136

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 80,6/110 88,2/120 94,9/129

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 7000 7000 7000

Distância entre eixos mm 2540 2550 2550

Peso kg 5300 5600 5600
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Coração vibrante desenvolvido pela Lamborghini Trattori 
, o Spark 120-140 VRT são o fruto do encontro entre 
engenharia de vanguarda e design funcional. Imbatíveis no 
desempenho, graças à ótima relação entre rendimentos/
consumos, combinam sabiamente versatilidade, 
potência e agilidade com o estilo único da Lamborghini.

A eficiência. Os motores FARMotion Stage IV combinados 
com a transmissão de variação contínua VRT e um sistema 
hidráulico Load Sensing garantem alto desempenho, 
fiabilidade máxima e consumo mínimo de combustível. Em 
duas palavras: eficiência máxima.

A escolha. Revestimento branco, como a sua simplicidade 
de utilização, e parte superior preta, como a potência que 
ruge sob o capot; o design não poderia expressar melhor a 
dupla alma desta nova família.

DADOS TÉCNICOS
•   Motor FARMotion Stage IV, 4 cilindros, turbo intercooler, 

Common Rail e sistema SCR.
•   Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 

reatividade a 5 níveis).

•   Transmissão VRT de variação contínua de 2 gamas      
  (Work/Transport).

•   Até 5 distribuidores auxiliares com comando eletro-
hidráulico e sistema hidráulico de 120 l/min com bomba 
Load Sensing.

•   Tomada de força de até 3 velocidades (540/540EC0/1000) 
e TDF sincronizada com veio de saída independente.

•   Máximo conforto garantido pelo sistema de suspensão 
integral do eixo dianteiro e cabina.

•   Travão de estacionamento HPB, travão do motor HEB e 
sistema de travagem servoassistido Powerbrake para 
aumentar o conforto e a eficiência de travagem.

•   Cabina com iMonitor, visor digital e ISOBUS.

SPARK VRT 120 130 140

Motor FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage IV Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 85/116 93/126 100/136

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 80,6/110 88,2/120 94,9/129

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 7000 7000 7000

Distância entre eixos mm 2540 2550 2550

Peso kg 5300 5600 5600



10 Spark 145.4-215

SPARK 145.4 155.4 165.4 175.4 155 165 175 185 205 215

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 105.9/144 114.9/156 120.8/164 125.8/171 114.9/156 120.8/164 129.5/176 138.5/188 152.3/207 156.2/212

Potência máxima com Boost (ECE R120) kW/CV - - 125.8/171 - - 125.8/171 - - - 166/226

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 101.1/137 109.5/149 115.1/157 119.9/163 109.5/149 115.1/157 124.4/169 133/181 144.4/196 147.6/201

Potência no regime nominal com boost (ECE R120) kW/CV - - 119.9/163 - - 119.9/163 - - - 157/214

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 6200 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700

Distância entre eixos mm 2543 2543 2543 2543 2767 2767 2767 2767 2848 2848

Peso (mín.-máx.) kg 7080-7480 7080-7480 7080-7480 7080-7480 7200-7600 7200-7600 7200-7600 7200-7600 7930-8330 7930-8330
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Os tempos mudam, o trabalho evolui e a Lamborghini Trattori 
evolui com eles. Dos novos desafios da agricultura nasce 
a equipa Spark: vários modelos, muitas motorizações e 
configurações para estar operacional em todas as situações, 
desde preparação de solo até a sementeira, passando pelos 
trabalhos de proteção das culturas à colheita, do transporte 
aos trabalhos na exploração agrícola. A evolução do trabalho 
em grande estilo.
 
A excelência. Transmissão de 5 gamas e 6 estádios 
Powershift de gestão manual ou completamente robotizada 
(RCshift), para um total de 54+27 (com super-redutor). Gestão 
robotizada com 4 estratégias de condução: Manual, Semi-
Auto, Full-Auto Road e Full-Auto Field.
 
A escolha. Modelos de 4 cilindros e distância entre eixos curta, 
ideais para todos os trabalhos de sementeira e ceifa do feno. 
Modelos de 6 cilindros capazes de exercer esforços de tração 
mais elevados, perfeitos para trabalhos em campo aberto e 
de tração. Jamais se viu uma equipa com tantos campeões.
 
 
DADOS TÉCNICOS
•   Motor Deutz TCD 4.1 ou 6.1, Common Rail de 6 cilindros, 4 

válvulas por cilindro, com turbo intercooler.

•   EAT compacto com tecnologia SCR e DPF com regeneração 
passiva.

•   Sistema de refrigeração totalmente em alumínio com 
sistema de abertura exclusivo.

•   Transmissão de várias velocidades de alta precisão, com 5 
mudanças para 6 estádios Powershift.

•   RCshift: transmissão 54+27 completamente robotizada, 
com regime do motor ultra e super-eco a 40/50km/h*.

•   Gestão eletrónica inteligente da transmissão, com 
InfoCentrePro e interface iMonitor.

•   Travões de disco a seco externos para prestações de 
travagem excecionais.

•   Suspensões dianteiras adaptáveis com adaptação 
automática dos amortecedores.

•   Sistema hidráulico Load Sensing até 160 l/min e até 7 
distribuidores proporcionais eletrónicos.

•   Elevador frontal eletrónico integrado com TDF 1000 ou 
1000ECO.

•   Cabina MaxiVision para obter os mais altos níveis em termos 
de conforto e ergonomia.

•   Gestão eletrónica com iMonitor, pré-instalação para 
Farming 4.0.

•   Luzes de trabalho LED com faróis dianteiros integrados de 
nova geração e estilo exclusivo. 

 
(* Velocidade máxima de 50 km/h quando permitido por lei)

SPARK 145.4 155.4 165.4 175.4 155 165 175 185 205 215

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Emissões Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/4038 4/4038 4/4038 4/4038 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 105.9/144 114.9/156 120.8/164 125.8/171 114.9/156 120.8/164 129.5/176 138.5/188 152.3/207 156.2/212

Potência máxima com Boost (ECE R120) kW/CV - - 125.8/171 - - 125.8/171 - - - 166/226

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 101.1/137 109.5/149 115.1/157 119.9/163 109.5/149 115.1/157 124.4/169 133/181 144.4/196 147.6/201

Potência no regime nominal com boost (ECE R120) kW/CV - - 119.9/163 - - 119.9/163 - - - 157/214

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 6200 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700

Distância entre eixos mm 2543 2543 2543 2543 2767 2767 2767 2767 2848 2848

Peso (mín.-máx.) kg 7080-7480 7080-7480 7080-7480 7080-7480 7200-7600 7200-7600 7200-7600 7200-7600 7930-8330 7930-8330



12 Spark 120-140

SPARK 120 130 140

Motor FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage IV Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 85/116 93/126 100/136

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 80,6/110 88,2/120 94,9/129

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 7000 7000 7000

Distância entre eixos mm 2540 2550 2550

Peso kg 5300 5600 5600
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Os modelos Spark 120-140 asseguram a máxima 
versatilidade e flexibilidade de utilização, graças ao motor 
de 4 cilindros FARMotion capaz de garantir um excelente 
desempenho operacional, e uma transmissão amplamente 
configurável de acordo com as necessidades de cada 
exploração. 
 
O design exclusivo e requintado, permite que os Spark 
se destaquem em todas as situações, continuando ainda 
assim rigorosamente em linha com o "family feeling" mais 
atual da Lamborghini, capaz de conferir aquele toque de 
classe que faz a diferença.
 
O layout renovado do posto de condução dos Spark 120-
140 foi concebido expressamente para garantir a máxima 
simplicidade de controlo da máquina, uma visibilidade 
total e sobretudo um nível de conforto muito elevado; 
características, aliás, que a Lamborghini, como tradição, 
garante em todos os seus tratores.

 
 
 
 

DADOS TÉCNICOS
•  Motor FARMotion Stage IV, 4 cilindros, turbo intercooler, 

Common Rail e sistema SCR.
•   Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 

reatividade a 5 níveis) e sistema Stop&Go.
•   Transmissão Powershift de 3 estádios, de 5 mudanças 

para 2 (ou 4) gamas.
•   Até 5 distribuidores auxiliares com comando eletro-

hidráulico e sistema hidráulico de 120 l/min com bomba 
Load Sensing.

•   Tomada de força de até 4 velocidade 
(540/540EC0/1000/1000ECO) e TDF sincronizada com 
veio de saída independente.

•   Máximo conforto garantido pelo sistema de suspensão 
integral do eixo dianteiro e cabina.

•   Travão de estacionamento HPB, travão do motor HEB e 
sistema de travagem servoassistido Powerbrake para 
aumentar o conforto e a eficiência de travagem.

•   Cabina com iMonitor, visor digital e ISOBUS.

SPARK 120 130 140

Motor FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage IV Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 85/116 93/126 100/136

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 80,6/110 88,2/120 94,9/129

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 7000 7000 7000

Distância entre eixos mm 2540 2550 2550

Peso kg 5300 5600 5600
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STRIKE
LD MD HD

80 90 90 90,4 100 110 110 120
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 58/79 65/88 65/88 65/88 75/102 83/113 78/106 85/116

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 58/79 61,7/84 61,7/84 61,7/84 71,5/97 79/109 74/101 80,6/110

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 4525 4525 4525 4525 4525 4525 4855 5410

Distância entre eixos (4RM/2RM) mm 2300 2300/2255 2350 2400 2400/2360 2400 2400 2400

Peso kg 3600 3600 3750 3900 3900 3900 4220 4320
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A linha de tratores selecionados que elimina qualquer 
obstáculo entre si e o seu trabalho. 3 versões diferentes 
com especificações técnicas que se adaptam a cada 
operação, desde a sementeira até à mobilização 
do solo. E como habitualmente, de olhos postos na 

estética, tal como é tradição da Lamborghini Trattori. 
 
A excelência. Uma equipa composta por 3 versões para 
si: Strike HD para os trabalhos pesados e de tração, Strike 
MD para os trabalhos agrícolas de média intensidade, 
Strike LD para os trabalhos de sementeira e sacha. Cada 
modelo é uma união perfeita entre diversas motorizações, 
transmissões e inversores; cada uma delas significará 

um valor acrescentado para os desafios do seu dia a dia. 
 
A eficiência. Os desempenhos são garantidos pelos 
motores FARMotion, concebidos e desenvolvidos para a 
utilização agrícola, perfeitamente integrados nas tipologias 
de transmissão disponíveis. 

 DADOS TÉCNICOS
•   Motores FARMotion, de 3 ou 4 cilindros, turbo-intercooler, 

Common Rail, com regulador eletrónico do motor.
•   Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 

reatividade a 5 níveis) e sistema Stop&Go.
•   Transmissão mecânica, Powershift de 2 estádios (Hi-Lo) 

ou de 3 estádios (HML).
•   Velocidade máxima de 40 km/h no regime económico do 

motor (Overspeed).
•   Sistema hidráulico disponível em três versões, em função 

do modelo: 55 L/min, 60ECO e 90 L "eco".
•   Tomada de força de 4 velocidades, TDF Auto (com 

elevador eletrónico) e TDF sincronizada com veio de saída 
independente.

•   Travagem integral em discos de banho de óleo nas 4 
rodas e Hydraulic Parking Brake (opcional apenas nos 
modelos HD).

•   Sistema SDD (Steering Double Displacement).
•   Elevador mecânico ou eletrónico com distribuidores 

hidráulicos até 8 vias com regulador de fluxo.
•   Tejadilho de alta visibilidade.
•   Possibilidade de montar o Light ou Ready Kit, para o 

carregador frontal, diretamente em fábrica.

STRIKE
LD MD HD

80 90 90 90,4 100 110 110 120
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage IV Stage IV 

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 58/79 65/88 65/88 65/88 75/102 83/113 78/106 85/116

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 58/79 61,7/84 61,7/84 61,7/84 71,5/97 79/109 74/101 80,6/110

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 4525 4525 4525 4525 4525 4525 4855 5410

Distância entre eixos (4RM/2RM) mm 2300 2300/2255 2350 2400 2400/2360 2400 2400 2400

Peso kg 3600 3600 3750 3900 3900 3900 4220 4320
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SPIRE VRT 90 90,4 100 100,4 110,4

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 65/88 71/97 75/102 83/113

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 4310 4310 4310 4310 4310

Distância entre eixos mm 2141 2271 2141 2271 2271

Largura mínima mm 1745 1745 1745 1745 1745

Peso kg 3958 4058 3958 4058 4058
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SPIRE VRT 90 90,4 100 100,4 110,4

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 65/88 71/97 75/102 83/113

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 4310 4310 4310 4310 4310

Distância entre eixos mm 2141 2271 2141 2271 2271

Largura mínima mm 1745 1745 1745 1745 1745

Peso kg 3958 4058 3958 4058 4058

O estilo inconfundível da Lamborghini Trattori está 
presente nas linhas exclusivas e requintadas do Spire 
VRT, bem como na sua extrema versatilidade e máxima 
produtividade. Os Spire VRT distinguem-se não só pela 
sua elegância, mas também pelo conteúdo tecnológico 
e pelo nível de conforto característico dos tratores de 
classe superior. Após subir a bordo de um Spire VRT, nada 
será como dantes.
 
A excelência. Além de um equipamento tecnológico 
inigualável, estas máquinas distinguem-se pelos seus 
motores FARMotion e pela transmissão VRT, criada 
especificamente pela casa-mãe para esta gama de 
potência. Características únicas, que permitem obter 
desempenhos apenas alcançáveis com tratores de 
potência superior. O nível de conforto é excecional graças 
ao eixo dianteiro com suspensão de rodas independentes 
e à espaçosa cabina de 4 pilares, equipada com suspensão 
Hydro Silent-Block, apoio de braço ergonómico MaxCom e 
rádio Bluetooth. A segurança também é otimizada, com os 
travões às quatro rodas e a possibilidade de filtração da 
cabina em conformidade com os requisitos da Categoria 
4, funcionando como um DPI eficaz para a realização de 
tratamentos fitossanitários.
 

A escolha. Modelos de 3 cilindros, com distância entre 
eixos curta para a máxima manobrabilidade e agilidade, 
ou modelos de 4 cilindros para utilizar a sua vocação para 
a tração de cargas pesadas. Possibilidade de escolha 
entre um engate de três pontos traseiro "standard" para 
privilegiar a capacidade de elevação, ou um compacto para 
garantir uma largura total reduzida (até 1,75) e transformar 
os Spire VRT em tratores especialistas perfeitos. Os Spire 
VRT oferecem uma ampla escolha de equipamentos que 
permite a cada utilizador personalizar a sua máquina para 
melhor se adaptar ao seu trabalho, desde aplicações de 
campo aberto até vinhas.
 
 
DADOS TÉCNICOS
• Motores FARMotion Stage IIIB, 3 ou 4 cilindros, turbo 

intercooler Common Rail.
• Transmissão de variação contínua VRT, com inversor 

hidráulico com SenseClutch (controlo da reatividade de 5 
níveis).

• Até 5 distribuidores auxiliares com comando eletro-
hidráulico e sistema hidráulico de 100 l/min com bomba 
Load Sensing.

• Até 4 vias hidráulicas em posição ventral e outras 2 em 
posição dianteira.

• Elevador dianteiro com função de ação dupla.
• Tomada de força de até 3 velocidades 

(540/540EC0/1000/) e TDF sincronizada.
• Suspensão do eixo dianteiro com rodas independentes.
• Travão de estacionamento HPB e travagem integral às 4 

rodas
• Cabina de 4 montantes com apoio de braço MaxCom, 

InfoCentrePro, iMonitor.
• Cabina pressurizada com possibilidade de filtração de 

Categoria 4.
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• Motores FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, turbo 
intercooler, Common Rail.

• Transmissão mecânica 30+15 ou Powershift de 3 
gamas (HML) 45+45

• Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 
reatividade a 5 níveis) e sistema Stop&Go.

• Elevador de controlo mecânico ou eletrónico com 
distribuidores hidráulicos até 6 vias.

• Capacidade de elevação de 3000 kg (opcional 3600 kg).
• Tomada de força de 3 velocidades e TDF sincronizada.
• Travagem integral de discos em banho de óleo nas 4 

rodas.

SPIRE 80 90 90,4 100,4
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 58/79 65/88 65/88 75/102
Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 58/79 61,6/84 61,6/84 71,5/97
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3600 3600 3600 3600
Distância entre eixos (4RM/2RM) mm 2100/- 2100/2140 2230/2270 2230/-
Peso kg 3200 3200 3300 3300



19SPIRE Target

• Motores FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, turbo 
intercooler, Common Rail.

• Transmissão mecânica 10+10 ou 30+15 com mini e 
super-redutor.

• Inversor mecânico sincronizado.
• Elevador de controlo mecânico com distribuidores 

hidráulicos até 6 vias.

• Capacidade máxima de elevação de 2.650 kg 
 (opcional 3.600 kg).
• Tomada de força de 3 velocidades e TDF sincronizada.
•  Travagem integral de discos em banho de óleo nas 4 

rodas.
• Novo design do capot.

SPIRE Target 70 80 90 90,4
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 65/88 65/88
Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 61,6/84 61,6/84
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3600 3600 3600 3600
Distância entre eixos (4RM/2RM) mm 2100/- 2100/- 2100/2140 2230/2270
Peso kg 3200 3200 3200 3300
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• Motores FARMotion Stage III B, 3 cilindros, turbo-
intercooler, Common Rail.

•  Transmissão mecânica 15+15 ou 30+15 com mini e 
super-redutor (velocidade máxima de 40 km/h com o 
motor em regime económico)

•  Sistema hidráulico de 50 l/min e distribuidores 
hidráulicos até 6 vias.

•  Elevador de controlo mecânico com capacidade de 
2500 kg (opcionalmente 3500 kg).

•  Tomada de força de 3 velocidades e TDF sincronizada.
•   Travagem integral de discos em banho de óleo nas 4 

rodas.
•  Nova cabina com disposição dos comandos orientado 

para a máxima ergonomia.

SPIRE Trend 70 80 90 100
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 65/88 71/97
Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 61,6/84 67,3/92
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3500 3500 3500 3500
Distância entre eixos mm 2100 2100 2100 2100
Peso com cabina mm 3200 3200 3200 3200



21Crono

• Capot em linha com o estilo dos produtos Lamborghini.
•  Motores FARMotion Stage III B, 3 cilindros, turbo 

intercooler, Common Rail e regulação eletrónica.
•  Transmissão mecânica de 4 mudanças (8+8 ECO ou 

12+3 com super-redutor) ou 5 mudanças (15+15 ou 
15+15 ECO com super-redutor).

•  TDF traseira até 3 velocidades: 540/540ECO/1000.
•  Engate de dupla tração e bloqueio dos diferenciais de 

controlo eletro-hidráulico (standard nos modelos 90-
100).

•  Direção hidrostática com bomba independente.

CRONO 70 80 90 100
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 65/88 71/97
Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 61,6/84 67,3/92
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3500 3500 3500 3500
Distância entre eixos (4RM/2RM) mm 2100/2166 2100/2166 2100/- 2100/-
Peso (4RM/2RM) kg 3000/2800 3000/2800 3000/- 3000/-
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• Design inovador em perfeita sintonia com a marca.
•  Motores FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, turbo-

intercooler.
•  Regime do motor com duas memórias programáveis 

através de botão.
•  Transmissão VRT de variação contínua com três modos 

de condução: Auto/Manual/TDF.
•   Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 

reatividade a 5 níveis). 
•  Dupla tração e bloqueio dos diferenciais com comando 

eletro-hidráulico.•   Tomada de força com três 
velocidades (540/540E/1000) e TDF sincronizada. 
Função TDF Auto.

•  Sistema hidráulico com uma ampla configurabilidade: 
com bomba de 84 l/min ou com bomba Load Sensing 
de 100 l/min. Até 9 distribuidores traseiros e ventrais 
de controlo eletrónico.

•  Travagem hidrostática às quatro rodas.
•  Nova suspensão do eixo dianteiro com rodas 

independentes.
•  Cabina com plataforma plana com quatro pilares com 

teto de alta visibilidade, pressurizada em conformidade 
com as normas da Categoria 4.•   Apoio de braço 
MaxCom exclusivo.

•  Sistema exclusivo com 4 rodas direcionais e modos de 
funcionamento programáveis: proporcional, diferido, 
caranguejo e manual.

Spire F VRT 90 100  90,4 105 115

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3800 3800 3800 3800 3800

Distância entre eixos mm 2044 2044 2174 2174 2174

Largura mínima mm 1538 1538 1538 1538 1538

Peso com cabina (mín./máx.) kg 3187-3780 3187-3780 3415-4008 3415-4008 3415-4008



23Spire F 

• Design em perfeita sintonia com a marca Lamborghini 
Trattori.

•  FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, turbo intercooler, 
com regulação eletrónica.

•  Programação do regime do motor através de um botão.
•  Inversor hidráulico com SenseClutch (controlo da 

reatividade de 5 níveis) e sistema Stop&Go.
•  Transmissão mecânica 30+15 ou Powershift de 3 

gamas (HML) 45+45.
•  TDF, dupla tração e bloqueio dos diferenciais com 

comando eletro-hidráulico.•

•  Sistema Hidráulico High-Flow, Power-Flow, Setting-
Flow com joystick eletrónico, caudal hidráulico de até 
131 l/min e até 18 vias (dianteiras/traseiras).

•  Travagem hidrostática às quatro rodas.
•  Cabina com quatro pilares de alta visibilidade, 

pressurizada e insonorizada.

SPIRE F 80 90 90,4 100 105 115

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 58/79 65/88 65/88 71/97 75/102 83/113

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Distância entre eixos mm 2011 2011 2141 2011 2141 2141

Largura mínima mm 1454 1454 1454 1454 1454 1454

Peso com cabina kg 2950 2950 3100 2950 3100 3100
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• Novo design em perfeita sintonia com a marca 
Lamborghini Trattori.

•  Motores FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, turbo 
intercooler, com regulação eletrónica do motor e 
injeção Common Rail.

•  Programação do regime do motor através de um botão.
•  Transmissão mecânica 20+10 ou 30+15.

•  Overspeed para uma velocidade máxima de 40 km/h 
alcançável igualmente em regime económico do motor.

•  velocidades da TDF e TDF sincronizada.
•  Travagem às quatro rodas com discos em banho de 

óleo.
•  Comandos eletro-hidráulicos para o engate da dupla 

tração e bloqueio dos diferenciais.

SPIRE F Target 80 80,4 90 90,4 100 105

Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 58/79 58/79 65/88 65/88 71/97 75/102

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 2600 2800 2600 2800 2600 2800

Distância entre eixos mm 2011 2141 2011 2141 2011 2141

Largura mínima mm 1466 1450 1597 1584 1597 1624

Peso com arco de segurança kg 2620 2770 2620 2770 2630 2770



25RF. Trend

• Motores FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cilindros, 
Common Rail, turbo intercooler, regulação eletrónica e 
ventoinha viscostática.

• Transmissão 8+8 a 4 mudanças ou 10+10, 15+15 ou 
30+15 na versão de 5 mudanças.

• Velocidade máxima de 40 km/h.

• 2 velocidades da TDF e TDF sincronizada.
• Travagem integral às 4 rodas em discos de banho de 

óleo.
• Direção hidrostática com bomba independente.

RF. Trend 70 80 80,4

Motor FARMotion FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 48/65 58/79 58/79

Capacidade máxima do elevador traseiro (STANDARD/COMPACTO) kg 3050/2700 3050/2700 3050/2700

Distância entre eixos mm 1996 1996 2126

Largura mínima mm 1466 1466 1466

Peso kg 2500 2500 2650
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SPRINT  50 BAIXO 50 60
Motor  Perkins Perkins Perkins
Emissões  Stage V Stage V Stage V
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/2216 4/2216 4/2216
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 38/51 38/51 43,5/59
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 1320 1320 1320
Distância entre eixos mm 1800 1800 1800
Peso com arco de segurança kg 1385 1500 1575
Peso com cabina kg - 1810 1885

•  Motores Perkins Stage V, 4 cilindros, arrefecidos a 
líquido, de admissão natural ou turbo.

•  Potências de 51 a 59 CV com apenas 2400 rotações/
min 

•  Transmissão mecânica 12+12 ou 16+16 com redutor e 
inversor sincronizado, velocidade de 30 km/h .

•  Velocidade máxima alcançável em regime de rotação 
parcializado

•  Circuito da direção hidrostática independente.

•  Sistema hidráulico com bomba de 30 l/min e até de 6 
VIAS hidráulicas.

•  Tomada de força de 2 velocidades (540/540ECO o 
540/1000) e TDF sincronizada.

•  Elevador dianteiro com capacidade de elevação de 600 
kg e TDF 1000.

•  Bloqueios eletro-hidráulicos do diferencial dianteiro e 
traseiro.
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Spire S/V VRT 90 100 90,4 105 115
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113
Capacidade máxima de elevação kg 2600 2600 2600 2600 2600
Distância entre eixos mm 2086 2086 2216 2216 2216
Largura mínima na versão S mm 1267 1267 1267 1267 1267
Largura mínima na versão V mm 1077 1077 1077 1077 1077
Peso com cabina, versão S (mín./máx.) kg 3165-3768 3165-3768 3218-3821 3218-3821 3218-3821
Peso com cabina, versão V (mín./máx.) kg 3081-3590 3081-3590 3134-3643 3134-3643 3134-3643

Spire S/V VRT 

• Design futurista e conforto de excelência.
•  Motores FARMotion de 3 ou 4 cilindros potentes, compactos 

e eficientes, concebidos especificamente para a agricultura.
•  Transmissão de variação contínua VRT com 40 km/h ECO, 

inversor hidráulico com regulação da reatividade de 5 níveis 
(SenseClutch) e função Power Zero. 

•  Possibilidade de memorização dos regimes do motor para 
posterior recuperação, bastando, para isso, premir um 
botão.

•  Sistemas hidráulicos com ampla possibilidade de 
equipamentos opcionais, para configurar o trator de acordo 
com as necessidades de cada exploração e de cada tipo de 
alfaia.

•  Tomada de força de 3 velocidades (540/540ECO/1000) e 

TDF sincronizada.
•  Travagem hidrostática às quatro rodas.
•  Cabina de alta visibilidade montada sobre Hydro Silent-

Block, com  quatro pilares, pressurizada, insonorizada, com 
plataforma plana e com possibilidade de homologação para 
a realização de tratamentos fitossanitários.

•  Utilização fácil e intuitiva graças ao exclusivo apoio de braço 
MaxCom com joystick multifunções integrado e ao visor de 
elevada resolução InfoCentrePro.

•  Novos tetos com sistema de climatização aperfeiçoado e 
moderníssimos faróis de trabalho LED. 

•  Nova suspensão dianteira hidropneumática de controlo 
ativo e rodas independentes.
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• Design em perfeita sintonia com a marca Lamborghini 
Trattori.

•   FARMotion Stage III B, a regulação eletrónica.
•  Possibilidade de variação e memorização do regime do 

motor com uma simples pressão numa tecla.
•  Transmissão mecânica 30+15 ou Powershift de 3 

gamas (HML) 45+45.
•  Overspeed para uma velocidade máxima de 40 km/h 

alcançável igualmente em regime económico do motor.
•  Inversor hidráulico com sistema Stop&Go.

•  Elevador com controlo mecânico ou eletrónico com 
capacidade máxima de elevação de 2600 kg.

•  Sistema hidráulico High-Flow, Power-Flow, Setting-
Flow com joystick eletrónico, caudal hidráulico de até  
131 l/min e até 18 vias (dianteiras/traseiras).

•  Tomada de força de 3 velocidades (540/540ECO/1000) 
e TDF sincronizada.

•  Travagem hidrostática às quatro rodas.
•  Cabina com quatro postes, pressurizada e insonorizada.
•  Nova suspensão dianteira de rodas independentes.

SPIRE S/V 90 90,4 100 105 115
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 65/88 71/97 75/102 83/113
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 2600 2600 2600 2600 2600
Distância entre eixos mm 2050 2180 2050 2180 2180
Largura mínima na versão S mm 1264 1264 1264 1264 1264
Largura mínima na versão V mm 1163 1163 1163 1163 1163
Peso com cabina kg 2750 2900 2750 2900 2900



29Strike TB 

• Revestimento branco e capot característicos do novo 
design Lamborghini Trattori.

•  Motores FARMotion Stage III B, 4 cilindros, Common 
Rail, turbo intercooler, regulação eletrónica e ventoinha 
viscostática.

•  Disponíveis nas versões LS e GS, esta última dotada 
de embraiagem com botão ComfortClutch e sistema 
Stop&Go.

•  Transmissão mecânica 10+10 ou Powershift de 2 
gamas (Hi-Lo) 40+40.

•   Dupla tração, TDF e bloqueio dos diferenciais com 
comando eletro-hidráulico.

•  4 velocidades da TDF e TDF sincronizada independente.
•  Travagem integral às 4 rodas e sistema de direção 

rápida SDD.

STRIKE TB 105 115

Motor FARMotion FARMotion

Emissões Stage III B Stage III B

Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 75/102 83/113

Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 71,5/97 79/107

Capacidade máxima do elevador traseiro kg 4525 4525

Distância entre eixos mm 2400 2400

Peso kg 3300 3500
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  Motores FARMotion Stage III B, 4 cilindros turbo 
intercooler.

•  Caixa de velocidades 12+12 com super-redutor ou 
16+16 com OverDrive e inversor sincronizado.

•  TDF de discos múltiplos em banho de óleo com 2 
velocidades: 540/540E ou 540/1000.

•  Sistema hidráulico de centro aberto com uma bomba 
dupla de 50+25 l/min

•  Direção assistida com comando hidrostático e travões 
de cinta em banho de óleo.

•  Posto de condução em plataforma plana montada  
sobre Sinoblocos.

•  Rastos lubrificados com 6 roletes de poio, que garantem 
uma ampla superfície de apoio.

Strike C 115
Motor FARMotion
Emissões Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 83/113
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3170
Distância entre eixos mm 1850
Largura mm 1800
Superfície de apoio cm2 16650
Peso com lastros kg 6140



31Strike CM 

• Motores FARMotion Stage III B, 4 cilindros, turbo-
intercooler.

•  Caixa de velocidades 12+12 com super-redutor ou 
16+16 com OverDrive e inversor sincronizado.

•  TDF de discos múltiplos em banho de óleo com 2 
velocidades: 540/540ECO ou 540/1000.

•  Direção assistida com comando hidrostático e travões 
de cinta em banho de óleo.

•  Sistema hidráulico de centro aberto disponível com 
bomba dupla de 50+25 l/min e distribuidores hidráulicos 
até 10 vias traseiras e 2 dianteiras, com regulador de 
fluxo.

•  Posto de condução montado sobre sinoblocos.
•  Rastos lubrificados com 6 roletes de poio, que garantem 

uma ampla superfície de apoio.

Strike CM 105 115
Motor FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 4/3849 4/3849
Potência máxima (ECE R 120) kW/CV 75/102 83/113
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3170 3170
Distância entre eixos mm 1850 1850
Largura mm 1800 1800
Superfície de apoio cm2 16650 16650
Peso com lastros kg 5880 5880
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• Motores FARMotion Stage III B, 3 cilindros, turbo-
intercooler.

•  Caixa de velocidades 12+12 com super-redutor ou 
16+16 com OverDrive e inversor sincronizado.

•  TDF de discos múltiplos em banho de óleo com 2 
velocidades: 540/540ECO.

•  Direção assistida com comando hidrostático e travões 
de cinta em banho de óleo.

•  Sistema hidráulico de centro aberto disponível com 
bomba dupla de 50+25 l/min e distribuidores hidráulicos 
até 10 vias traseiras e 2 dianteiras, com regulador de 
fluxo.

•  Posto de condução montado sobre sinoblocos.
•  Rastos semi-lubrificados com 5 roletes por rasto, que 

garantem uma ampla superfície de apoio.

Strike CF
90 100

C N L N L
Motor FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada n.º/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887
Potência máxima (ECE R120) kW/CV 65/88 65/88 71/97 71/97 71/97
Capacidade máxima do elevador traseiro kg 3170 3170 3170 3170 3170
Distância entre eixos mm 1650 1650 1650 1650 1650
Largura mm 1360 1460 1750 1460 1800
Superfície de apoio cm2 10230 11880 13200 11880 14850
Peso com lastros kg 4760 4810 5250 4810 5370
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Uma vasta gama de carregadores e acessórios.
 
Os carregadores frontais foram concebidos 
especificadamente para a gama de tratores de 65 a 180 
CV. Além de uma estrutura robusta e sólida, também 
oferecem uma vasta gama de acessórios adequados 
para realizar perfeitamente todos os trabalhos de 
armazenagem e de movimentação de cargas típicos de 
uma exploração agrícola. Com os carregadores frontais 
Lamborghini Trattori, reduzem significativamente a 
carga no trator. Graças ao conhecimento técnico, o 
equipamento está na posição ideal para reduzir o impacto 
inferior no eixo dianteiro. O carregador foi concebido para 
uma capacidade de carga máxima do equipamento e 
sem gotejamento, com um ângulo de inclinação máximo, 
no terreno entre 40° e 46°, em posição elevada de 69°. 
Graças à cinemática Z, o operador pode contar com 
o melhor ângulo de visão e o máximo desempenho 
possíveis. Além disso, pode conduzir de forma fluida 
mesmo em terrenos irregulares com o sistema de 
amortecimento “Comfort-Drive”, que reduz os impactos 
no carregador e no equipamento. Os trabalhos de 
montagem, desmontagem e manutenção são operações 

rápidas e simples como é a utilização da asa com todos 
os tipos de equipamentos. A função “Return-to-Level” 
exclusiva permite que equipamento regresse na sua 
posição ideal predefinida simplesmente carregando num 
botão.
 
• Resistentes e duradouros: Carregadores frontais 

Profiline em aço de grão fino.
• Sistema de controlo mecânico do nível, Return-to-Level 

opcional.
• Altura máxima de carga de 4,81 m.
• O carregador e os respetivos suportes não obstruem o 

acesso aos pontos de manutenção.
• Sistema de engate rápido QuickFix, disponível mediante 

pedido, para um engate rápido e simples do carregador 
frontal e das respetivas ligações.

• Grande força de elevação em todo o curso.
• Comando simples e preciso mediante joystick ou 

comandos numa única alavanca.
• A função ComfortDrive protege o operador e os 

equipamentos das vibrações extremas.
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SDF Fleet Management
Otimize as operações. Aumente a eficiência. A nova SDF Fleet Management oferece soluções 
personalizadas para gerir instantaneamente os dados relevantes da máquina. Os nossos clientes, 
quer sejam agricultores, prestadores de serviço ou qualquer outro utilizador, todos beneficiam 
do pleno controlo das máquinas, acedendo a diversos dados valiosos. A aplicação SDF Fleet 
Management, baseada no browser é a interface central para a análise dos dados de telemetria 
das máquinas Lamborghini Trattori. Os dados da máquina, como o nível de combustível, posição 
ou velocidade, são transferidos em tempo real para a aplicação onde os utilizadores podem 
monitorizar, analisar e otimizar a utilização do seu equipamento. As mensagens de erro podem ser 
transmitidas ao gestor da assistência do concessionário para evitar avarias iminentes e reduzir o 
tempo de paragem da máquina. 

SDF Guidance (Navegação SDF)
Os sistemas de condução são cada vez mais um equipamento padrão nos tratores de muitas 
empresas agrícolas, devido à vantagens evidentes que podem trazer: poupança de recursos, 
maior conveniência e produtividade, bem como uma precisão fiável. Poderá confiar na sua elevada 
fiabilidade, mesmo em condições de trabalho difíceis, como por exemplo com nevoeiro ou no 
trabalho noturno. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado com um sistema de direção, nunca 
mais quererá trabalhar sem ele. Muitas das aplicações de agricultura de precisão baseiam-se 
na navegação por satélite. Os nossos recetores utilizam sinais gratuitos e internacionalmente 
disponíveis, que oferecem diferentes níveis de precisão consoante o serviço de correção e o 
modelo do recetor. Poderá optar pelo sistema que melhor se adequar ao seu trabalho.

ISOBUS
A eletrónica torna a maquinaria agrícola mais segura, potente, precisa e eficiente. Ao trabalhar 
com ISOBUS, o operador pode utilizar várias aplicações para controlar todos os equipamentos 
individualmente, num único monitor. iMonitor3 é o elemento de controlo central para todas as aplicações 
ISOBUS e lida facilmente com atividades de atribuição de funções AUX-N, elaboração de mapeamentos 
das aplicações ou controlo automático de um máximo até 200 secções. Para um grande número 
de funções, a ativação não é nem mesmo necessária. Tim automatiza várias funções entre trator  
e equipamento para aumentar o conforto e a eficiência e assegurar o mais alto nível de qualidade 
do trabalho. Uma vasta gama de modelos de tratores Lamborghini Trattori já está equipada com 
TIM, que pode ser facilmente ativada para aproveitar ao máximo a aplicação Tractor Implement 
Management.

A precisão é uma condição básica da produtividade.
A SDF Smart Farming Solutions combina um grande número de soluções digitais para uma operação eficiente e confortável de tratores. Estes 
incluem sistemas de condução automática fiáveis de alta precisão, aplicações ISOBUS e várias aplicações de gestão de dados. iMonitor3 é o 
elemento-chave para a utilização da maioria das aplicações - é um componente de controlo central e fácil de usar.

SDF Data Management
A gestão eficiente de dados está a tornar-se cada mais importante na otimização dos processos 
de trabalho. Não importa com que tipo de dados deseja trabalhar, sejam dados da máquina ou 
agronómicos: A SDF oferece várias aplicações para a transferência e análise fiável de dados 
valiosos. Com a utilização de formatos padrão de ficheiros, os clientes podem ter sempre uma visão 
geral e os dados são transferidos de forma coordenada. Isto assegura a máxima compatibilidade 
e os nossos clientes estão sempre no controlo das suas decisões. 

Agrirouter
Para uma troca de dados fiável entre terminais diferentes, a Lamborghini Trattori fornece uma 
interface ao Agrirorouter. É uma plataforma universal de troca de dados, que permite a troca de 
dados entre agricultores e prestadores de serviços, como limites dos campos ou linhas guia, 
entre máquinas e aplicações de software agrícolas (por exemplo um FMIS) de uma vasta gama de 
fabricantes.

DESTAQUES

• Maior produtividade
• Facilidade de funcionamento para o operador
• Proteção dos dados
• Maior comodidade
• Precisão sem precedentes

• Conectividade perfeita
• Máximo nível de compatibilidade
• Retorno máximo
• Melhor planeamento das suas tarefas
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Lamborghini Trattori é uma marca da 

www.lamborghini-tractors.com 

As especificações técnicas e imagens são meramente indicativas. A Lamborghini Trattori reserva o direito de efetuar atualizações sem aviso prévio. 
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