
MiniMax
Jelentős rajongó táborral rendelkezik a
kisgazdálkodók körében. Nem véletlenül. Először
is belekerült 60 év ISEKI traktor tapasztalat, másodszor 
a technika: egy hagyományos mechanikus hajtómű, egy 
megbízható 3-herengeres dízelmotor, és összkerék
meghajtás. És mindezt olyan összegért, ami nem sokkal
több, mint egy öreg használtgép ára.

Ihr Job. Unser System.
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Kényelmes
kialakítás

Utólag is felszerelhető fülke
(opció)

Hidraulikus kormányzás (opció)

Komfortos hidraulika verzérlés
akár 3 kihelyezett körrel

Tágas vezetőtér (opt.)

A modern műszeregység
minden fontos üzemi 

információról visszajelzést ad.

Verhetetlen
meghajtás

Vízhűtéses dízelmotor

761 cm³  lökettérfogat

Mechanikus hajtómű 6 előre-
és 2 hátrameneti fokozattal

Kapcsolható összkerék
meghajtás

Max. sebesség 22 km/h
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A könnyen és egybenn felnyíló
motorháztető egy pillanat alatt szabad
hozzáférést biztosít a motor 
komponensekhez. Így a karbantartási
és ellenőrző munka nem időigényes
pénzkidobás az ablakon.
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Hátsó emelő 
szerkezet

Fokozatmentesen állítható hátsó
emelőmű

Kardántengely 540 1/perc
fordulattal

Vonószerkezet vagy vonóhorog

Széles ISEKI adapterválaszték
(tolólapok, hómaró, szóró berendezés,
front kasza, szárzúzó, seprő berendezés)

Komfort fülke fűtéssel

Összkerék meghajtás a legjobb 
vonóerő érdekében bármilyen
terepviszonynál

Kompakt külső méret (1 m)

Kiemelten fordulékony a 
rövid tengelytávnak és a
nagy kerékelfordulásnak
köszönhetően

Kompakt, egész
éves traktor összkerék 
meghajtással

> 

>

>

>

> 

>

>

>



A = összkerék meghajtás
L = hidraulikus kormányzás
AS = teremintázatú kerekek
RA = gyepmintázatú kerekek
1 a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Műszaki adatok

Modell 

TM 3185  A TM 3185  AL

Motor 

Dízel Dízel

Hengerek száma 3 3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 12/16 12/16

Max. motorteljesítmény (LE) 18 18

Meghajtás

Hajtómű Mechanikus Mechanikus

Max. sebesség előre1 (km/h) 22 22

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria Széria

Kardántengely

Hátsó TLT fordulat (1/perc) 540 540

Hátsó emelő szerkezet

Kategória Kat. 0 Kat. 0

Gewicht / Abmessungen

Teljes hossz (mm) 2450 2450

Teljes magasság (mm) RA: 2220         
AS : 2280

RA: 2220         
AS : 2280

Teljes szélesség (mm) RA: 1033         
AS: 1111

RA: 1033         
AS: 1111

Tömeg standard 
abroncsozással (kg)

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

565 565 

Üzemanyag

Városkert Kft.
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.
Tel.: +36 23 532 800
E-mail: info@varoskert.hu
Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Az Ön ISEKI szakkereskedője:  Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.
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