
  

TABEL med dimensioner MIZAR 70 AR (mm): 

  A B C D 
E                                                          

min / max        
E                                                          

min / max        
F                                            

min / max 
G                                                          

min / max 

MIZAR 70 AR 1314 1480 735 3529 2215 / 2300 2145 / 2230 1121 / 1525 214 / 299 

 

250/80-18 
280/70R1

8 

280/70R1
8 Galaxy 
Garden 

320/65R1
8 

260/70R2
0 

31x15.50-
15 XTC 

340/65R1
8 

280/70R2
0 

280/70R2
0 Pneu-

Trac 

L                                                      
Dæk bredde                                

(mm) 
240 282 282 319 258 368 343 282 286 

A                                                                 
min/max           

(mm) 
881 / 1107 931 / 1119 931 / 1119 967 / 1119 902 / 1120 1003 

1021 / 
1119 

961 / 1243 941 / 1205 

F                                                                                                                  
min/max                                

(mm) 

1121 / 
1347 

1206 / 
1394 

1206 / 
1394 

1286 / 
1438 

1160 / 
1378 

1371 
1364 / 
1462 

1243 / 
1525 

1227 / 
1491 
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FERRARI MIZAR AR 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER MIZAR 70 AR 

MOTOR Kohler KDI 2504 TCR 

Antal cylindre 4  / 16 ventiler 

Displacement (cc) 2482 

Indsugning Turbo / Intercooler 

Brændstof "Common rail" direkte injektion - 2000 bar 

Emissionsniveau Stage V 

Effekt (kW/hk) 46 / 63 

Max. Motor omdrejninger 2600 

Maks. motivmoment (Nm/rpm) 205 / 1500 

Styring af motorens omdrejninger 

Elektronisk justering af motorens omdrejninger via en konsol 
med funktioner til: forøgelse og reduktion af motorens omdrej-

ninger, fastholdelse og genkald af det indstillede omdrejningstal, 
afbryde og skifte til tomgang 

Køling Vandkølet 

Tankkapacitet (l) 54 

RAMME 
Oscillerende integreret ramme (±15°) OS-FRAME med Knækstyr-

ring 

TRÆKKRAFT Permanent firehjulstræk 

TRANSMISSION  
24-trins synkroniseret gearkasse: 12 frem og 12 bak med 

synkroniseret vendegear 

Min/max rejsehastighed (km/t) 0.7 / 35 

Transmission kobling 

Flere plader i oliebad elektronisk styret. 
Power Clutch System til at tilkoble gear og vendegear uden 
at bruge koblingspedalen.  
PRO-ACT System kobling pedal med Easy plus™ assisteret 
tilkobling.  
Smart Brake &Go funktion til automatisk koblings kontrol 
med kun bremsepedalen. 

DIFFERENTIALE For og bag med elektro hydraulisk styring  

AKSLER For og bag med planetgear 

PTO 
Uafhængig af gearkassen og synkroniseret med drevet.  

Sikkerhed hydraulisk bremse for at stoppe PTO 

PTO kobling Elektrohydraulisk styrede flere plader i  oliebad 

PTO-rotationshastighed (omdrejninger pr. minut) 540/540E 
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HYDRAULISK SYSTEM Dobbelt kredsløb med uafhængige pumper og oliekøler 

Hydraulisk pumpeflow til servostyring og koblings funkti-
oner(l/min) 

13 

Hydraulisk pumpeflow til lift og hydraulik ventiler (l/min) 37 L (Ekstra udstyr. Overstørrelse pumpe med 48 l/min ) 

Maksimalt hydraulisk tryk  ( Bar ) 180 

Hydraulik udtag Mekanisk styret 

Standard  1 dobbelt virkende + Fri retur ( i alt 3 hydraulikudtag) 

Ekstra udstyr 
Ved lift: Op til 2 dobbelt virkende hydraulik udtag, hvoraf  1 i 4-

position med flyd / lås og fri retur (i alt 7 hydraulikudtag)  

Joystick (ekstra udstyr) 

Proportional elektronisk styring af lift og hydraulik udtag bestå-
ende af: 1 kontinuerligt flow med justerbar strømningshastighed 
og fri retur, 4 DE (dobbelt virkende hydraulik (ventiler erstatter 
de standard monterede) og overstørrelse hydraulikpumpe (i alt 
10 hydrauliske udtag) Potentiometer til justering af joystick føl-

somhed. Fjernbetjening af lift Opbevaring armlæn. 

LIFT I BAG Standard: med to eksterne stempler  

3-punkts redskabs lift 

Standard: Normal koblinger kat. 1.                                                                                           
Ekstra udstyr.: Hurtig skift kat. 1 (arme kan ikke justeres i læng-

den) eller L formede arme med hurtig skift kat. 1 og 2, arme, der 
kan justeres i længde og kroge, der kan justeres i bredden 

Topstang 
Standard: med manuel justering  

- Ekstra udstyr. Hydraulisk topstang 

Løftekapacitet i løfteøjne (kg)  1900 

ELEKTRISK SYSTEM Batteri 80 Ah / 12 V - Generator 95 A 

Standardudstyr 
Køretøjsstyringsenhed (VCU), FULL LED-vejlys og indikatorsystem, front 

LED-arbejdslys,7 polet trailerstik  og 3-benet stik 

KØRESTILLING 
Vendbar med roterende platform affjedret på støjdæmpende 

ophæng. Ophængte pedaler monteret på det roterende kontrol-
tårn 

Rat Højdejusterbart 

Sæde 

Med gasfjederassisteret vippe, sikkerhedssele og sæde kontakt.                                                               
Standard: komfortsæde med justerbar fjederspænding i henhold 
til operatørens vægt - Ekstra udstyr. »Kab sæde« eller sæde med 

luft affjedring 
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BREMSER 
Flere plader i  oliebad med hydrostatisk kontrol, der virker 

på baghjulene 

Parkeringsbremse Med håndtag, der virker på bremser 

STYRETØJ Knækstyring med servostyring 

SIKKERHED 
Godkendt styrtbøjle med gasdæmper til at gøre det let at 

ligge den ned samt rejse den op igen 

KABINE (ekstra udstyr) 

Godkendt og lydisoleret med enkelt stykke ramme med 4 
stolper monteret på støjdæmpende ophæng . LED roter-

blink og stof sæde. Fås med ventilations- og varmesystem 
(VISTA-model) eller med aircondition, tryk og godkendt 

kat.4 (VISTA PRO-model). FULD LED arbejdslys på 4 sider, 
valgndard på VISTA PRO. Ekstra udstyr: aktive kulfiltrefri på 

VISTA og sta 

INSTRUMENTBRÆT 

Med TFT farvedisplay viser: driftstimer, motor omdrejnin-
ger, fart, PTO omdrejninger, partikelfilter tilstopning ni-

veau, øjeblikkeligt brændstofforbrug, batterispænding og 
strømtid. Analog instrumentering komplet med motorens 
omdrejninger, motorens kølevæsketemperatur og indika-

tor for brændstofniveau. Advarselslamper og horn 

DÆK 
 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 

320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC * 
280/70R20 * 280/70R20 PneuTrac 

VOGN TRÆK (standard) Front - Bageste CUNA kat. B justerbar i højden 

EKSTRA UDSTYR 
EØF Bageste bugsering krog eller EØF med Slider ramme 
eller CUNA med Slider ramme eller trækstang med Slider 

ramme 

VÆGT      

Med sikkerheds bøjle (kg) 1770 

Med kabine (kg) 1900 

EKSTRA udstyr 
Frontkofanger, roterblink, arbejdslys bag,, front vægt 110 
kg, hjulvægt 45 kg hver (ti l18" hjul) og 50 kg hver (til 20" 

hjul) 


