
De nieuwe reeks is ontworpen door Goldoni voor de meest 

uiteenlopende gespecialiseerde gebruiken: het veld, werken in de 

wijn- en boomgaarden, serres, bossen, het vervoer naar de 

boerderij en ook het professioneel onderhoud van groene ruimtes 

en gemeenten.  Ronin is het antwoord voor diegenen die nood 

hebben aan een flexibele machine, die multifunctioneel is en nog 

altijd gekenmerkt wordt door de sterkte punten van de tractor 

Goldoni: afmetingen, degelijkheid en betrouwbaarheid. 

Gemaakt om schitterende resultaten te leveren, dankzij de geoptimaliseerde 

kracht/koppel verhouding, zijn deze motoren al in staat om een maximale 

kracht te leveren vanuit een heel laag toerental met een zeer laag 

geluidsniveau en een laag brandstofverbruik.  De tank is perfect gemonteerd 

in de carrosserie en heeft een capaciteit van 45 L die bovendien 

gemakkelijk toegankelijk is voor het bijvullen.  De motorkap opent zeer 

gemakkelijk, net zoals van een auto waardoor de gebruiker makkelijk 

toegang krijgt tot de motoronderdelen en zo eenvoudig het onderhoud kan 

uitvoeren. 

De besturing van de Ronin is hydrostatisch met een Load Sensing 

ventiel;  dit beheert op een intelligente wijze het gebruik van de olie, 

waardoor een groot deel van de olie beschikbaar is voor de 

olieventielen.  De draaicirkel van 3.1m laat een grote wendbaarheid 

toe, wat een besparing is in tijd en verbruik. 

De RONIN compact tractoren zijn kenmerkend voor hun ergonomische hendels en 

bestuurderszetel die verticaal kan geregeld worden, alsook kan de vering geregeld worden 

naargelang het gewicht van de bestuurder.  Het interieur wordt een comfortabele plaats voor de 

bestuurder die vele uren op zijn tractor doorbrengt.  Het comfortabel rijden wordt gegarandeerd 

door het volledige platform, gemonteerd op 4 schokdempers, die de trillingen tegengaan vanuit de 

bestuurderszetel.  Het multifunctioneel dashboard is ingebouwd in het frontpaneel en is compleet 

met controlehendels, allemaal in ergonomische standen.  Afgeronde lijnen en een verlaagd profiel 

zorgen voor een totale ergonomie en optimale zichtbaarheid van alle werktuigen en gewassen.  De 

 vervolledigt dit gamma, gefocust op de maximale zichtbaarheid van de 

bestuurder. 



Versnelling vooruit 

 

Versnelling achteruit 

 

Versnelling 

Hoge versnelling 

Normale versnelling 

Kruip versnelling 

De Ronin series typeren een nieuwe soort 

versnellingen, 12 + 12 met gesynchroniseerde 

versnellingen, die de meest multifunctionele 

machines geschikt maakt voor vele verschillende 

opdrachten.  De snelheid gaat van 0.8 tot 31.3 

km/h, zodat de bestuurder de beste versnelling kan 

kiezen voor de job.  Snelle bewegingen zijn 

makkelijk, aangezien de bestuurder enkel de 

achteruit moet inschakelen, zonder de versnellingen 

te veranderen.  Als de tractor vooruit rijdt aan 2 

km/h en de bestuurder de tractor in achteruit zet, zal 

hij aan dezelfde snelheid achteruit rijden.  Als hij 

sneller wil achteruit rijden, moet de bestuurder 

zonder het gebruik van de andere versnellingen en 

dan kan hij achteruit rijden aan 11 km/h.  Deze 

werkwijze is uiterst interessant bij werken op de 

akkers of serres. 

Met zijn debiet van 33 L/min, is het hydraulisch circuit in staat 

om aan de vereisten te voldoen van alle moderne werktuigen in de 

landbouw.  Er zijn 2 dubbelwerkende olieventielen met 

terugslagklep.  Er kunnen ook 3 front olieventielen  

(1 dubbelwerkend en 2 dubbelwerkend met zweefstand) 

gemonteerd worden, dit enkel als er geen fronthefarmen en 

midden hefinrichting gemonteerd is. 

De heflatten achteraan hebben een hefcapaciteit van 1600kg.  Als optie kan er ook 

een fronthefinrichting gemonteerd worden (350kg); dit zal uw werkkracht zijn 

tijdens de winterwerken en de snoeiwerken in de zomer.  De optionele 

middenaftakas en hefinrichting zal de gazonmaaier of andere werktuigen 

aandrijven, dit zal je helpen om meer professionele grondwerken uit te voeren op 

publieke plaatsen. 

 


