
Met het gamma van de tractoren met 4 gelijke wielen van de Euro 

serie voldoet Goldoni aan de  eisen van gebruiksvriendelijkheid, 

wendbaarheid en stabiliteit om met de tractor in kleine en hellende 

ruimtes te kunnen werken.  De Euro-modellen zijn verkrijgbaar in 

capaciteiten gaande van 25 tot 38cv, in de versie met gestuurde 

wielen of in knikversie, dit vooral als er moet gewerkt worden in 

een kleine ruimte met een kleine draaicirkel. 

De Euro tractoren zijn uitgerust met een 2 of 3 cilinder, lucht- of watergekoeld, 

om zo te kunnen voldoen aan alle eisen van de uit te voeren werken met de 

tractor.  Deze motoren, alle gehomologeerd EURO III, hebben een minimale 

impact op de omgeving, dankzij een geluidsloze werking en een lage uitstoot. 

De Hydraulische besturing van de Euro RS (vaste besturing) serie is een 

hydrostatische (servo) en heeft een 45 graden hoek waardoor een grote 

wendbaarheid met deze trekkers verkregen wordt, die gespecialiseerd zijn 

om te werken in de rijen van de boomgaarden en wijngaarden, maar ook in 

andere teelten. De SN-versie (knikmodel) is echter uitgerust met een 

hydraulisch systeem met cilinder op de centrale articulatie waarmee er een 

nog krappere draaicirkel van  2,5 meter bereikt kan worden. 

De Euro-serie van Goldoni bevindt zich bij het "top niveau" van zijn klasse dit 

door zijn compacte afmetingen en het nodige gewicht: minimale breedte van 

1000mm, 2660 mm maximale lengte en een gewicht van 1000 tot 1350kg.  

De Euro is een compacte tractor, maar met een juist gewicht zodat stabiliteit en 

kracht kunnen gecombineerd worden. De Goldoni met 4 gelijke wielen worden 

gekenmerkt door uitstekende hechting op de grond in elke situatie: op zware, en 

hellende grond. Dank ook aan de vooras die 15 graden speling heeft: de trekker 

blijft steken op de grond zelfs in de meest kritieke omstandigheden, om zo 

onverwacht tractie te kunnen geven.  Deze tractor met minimale afmetingen, kan 

zelfs in de moeilijkste situaties, een veilig gevoel geven. 

De Euro serie voorziet, afhankelijk van de versie, een onafhankelijke achterste PTO 

met  standaard snelheid 540 tpm of 540/750 tpm, alsook beschikbaar met PTO 

gesynchroniseerd met de versnellingen.. 

 

Het hydraulisch circuit, met een debiet van 25 L/min en hydraulische dubbelwerkend 

ventiel, is in staat om te voldoen aan de vereisten nodig om te werken met de meest 

moderne machines. 



De versnellingen van de Euro-serie zijn bestudeerd om een aangepaste snelheid te 

hebben voor elk specifiek werk, met het behoud van de eenvoud om deze 

versnellingen te gebruiken.. De versnellingen  6 + 3 , bestaan uit drie groepen 

(normaal, snel en achteruit) drie snelheden elk. De snelheden gaan van 1 km/h tot 

26 km/h vooruit en 1.5 km/h tot 6.3 km/h achteruit. 

De serie Euro gebruikt een horizontaal en verticaal instelbare stoel, gemonteerd op elastische vering. De bestuurdersplaats is 

comfortabel voor de bestuurder die vele uren tijdens zijn werkdag op de tractor moet besteden.  

 

Qua veiligheid voorziet de Euro-serie een opvouwbare rolbeugel, alle actieve en passieve veiligheden voldoen aan de CE-normen. De 

Euro serie is ook uitgerust met veiligheid . 


