Ihr Job. Unser System.

Fenntartók kedvence
Egy belevaló fenntartó minden faladatot elvégez, a
TXG 2 ezt vele együtt teszi. Nem gond, hiszen az összkerék
meghajtás és a kompakt méretbe zárt nagy teljesítmény
lehetővé teszi ezt, mindezt egy igen kényelmes fülkében.
Röviden: egy tökéletes társ a mindennapos fenntartási
munkák elvégzésében az év minden napján.

TXG 2

TXG2

Komfort fülke
>

egész éves komfortos használat

>

maximális kilátás minden irányban

>

zaj és hőszigetelt, fényvédő üvegezéssel

1980

Alacsony fülke kialakítás
abroncsozástól függően 1980 mm-től

Hidrosztatikus
meghajtás
2 tartományban
>

Az előre- és hátramenet
irányok közti váltás 2 pedál
működtetésével történik

>

2 választható menetfokozat

>

A megfelelő haladási vagy
munkasebesség kiválasztása
fokozatmentesen történik

>

Maximális haladási sebesség
15 km/h, ezáltal nagyobb területek,
létesítmények fenntartó munkáinak
ellátására is alkalmas

Hidraulika vezérlő joystick-kal
az összes hidraulikafunkció
működtetéséhez

2

Hátsó kardántengely
és hátsó hárompont
emelő
>

Hátsó kardántengely
540 1/perc fordulattal

>

Opciós front kardántengely
az első munkaeszközök
meghajtásához

>

Hátsó Kat. 1 hárompont emelő
a szabványos munkaeszközök
csatlakoztatásához

Ergonomikusan elrendezett
hidraulika vezérlő karok

540
Az ISEKI frontemelők rövid és
stabil kialakításúak, és probléma
nélkül szerelhető melléjük
homlokrakodó is a traktorokra.

Egész évben bevethető
összkerekes traktor
>

Nagy motor- és hidraulika
teljesítmény

>

Gazdaságos üzemeltetés

>

Egyszerűen felszerelhető
munkaeszközök
(elöl, hátul és középen)

>

Széles adapter kínálat a
téli (tolólapok, sószórók,
seprő, hómaró) és nyári
(kaszák, mulcsozók, seprő
berendezések, lombszívó)
munkákhoz

Műszaki adatok
Modell
TXG 237 A

Motor
Üzemanyag

Dízel

Hengerek száma

3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)

17, 5 /23,8

Max. motorteljesyítmény (LE)

27

Hajtómű
Meghajtás

Hidrosztatikus
1

Max. sebesség előre (km/h)

16

Tengelyek
Összkerék meghajtás

Széria

Kardántengely
Hátsó TLT fordulat (1/perc)
Has alatti/front TLT (1/perc)

540
2000

Hátsó emelő szerkezet
Kategória

Kat. 1

Tömeg / méretek
Teljes hossz 1 (mm)

2580

Teljes magasság (mm)

RA: 2300
AS: 2305

Teljes szélesség (mm)

RA: 1220
AS: 1220

Tömeg standard
abroncsozással (kg)

740 – 812

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

A = összkerék meghajtás
G = dupla kuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás
AS = teremintázatú kerekek
RA = gyepmintázatú kerekek
1
a legnagyobb kompatibilis kerékkel

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.
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