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

Modell TH 4295 AHL TH 4335 AHL TH 4365 AHL

Motor ISEKI dízelmotor (Easy-Start System)

Motorteljesítmény max. 33 LE 37 LE 40 LE

Motorteljesítmény (ECER24) 21 kW 25 kW 27 kW

Motor fordulatszám 2500 ford./perc 2600 ford./perc 2600 ford./perc

Lökettérfogat 1498 cm³ 1498 cm³ 1647 cm³

Hengerek száma 3

Üzemanyagtartály 35 l

Hajtómű fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű

Sebességtartomány 3

Menetvezérlés 2 egymás mellett elhelyezett pedál

Tempomat széria

Max. sebesség előremenetben 0 - 30 km/h*

Max. sebesség hátramenetben 0 - 20 km/h*

ISEKI ILS-rendszer széria

Kardántengelyek (TLT) hátsó- és has alatti TLT széria / front TLT opció

Lágy felfutás funkció (TLT) függetlenül kapcsolható, széria 

Hidraulika

Munkahidraulika 28 l/perc 29,2 l/perc 29,2 l/perc

Kormányhidraulika 11,9 l/perc 12,2 l/perc 12,2 l/perc

Összteljesítmény 39,9 l/perc 41,4 l/perc 41,4 l/perc

Szabványos hárompont emelő Kat. 1

Emelőerő a vonólapnál 1100 kg

Kormányzás teljesen hidraulikus

opció

Vonószem DIN 30-as vonószem, magasságban szerszámmentesen állítható

Hossz 3095 mm

Szélesség terepgumikkal  1180 mm

Szélesség gyepkímélő gumikkal 1360 mm

Opció: lehajható kartámasz multifunkcionális 
elektro-hidraulikus vezérléssel - egy kézzel

vezérelhető.

A fülke alját borító gumiszőnyeg szigetel a
zaj és a hideg ellen, és gondoskodik -

elsősorban a téli munkavégzéseknél - a víz 
irányított kivezetéséről, csökkentve ezáltal a 

korrózió esélyét.

Külön kapcsolható lágy-felfutás funkció a 
kardántengelyekhez. A rendszer a TG 5000-es
sorozatból származik és egyedülálló ebben a 

kategóriában.

Tetőbe integrált kiegészítő munkafényszórók
biztosítják a munkaterület optimális

megvilágítását. Pollenszűrő gondoskodik a
fülke tiszta levegőjéről.

 

A 33 - 40 LE kategóriájú TH 4005 sorozat három új, összkerék meghajtású 
kommunális traktorát 2011-ben mutatta be először az ISEKI.
Az új TH 4005 sorozat modelljei jelentősen továbbfejlesztett első futóművet,
új kormányrendszert, valamint egy robusztus alvázmegerősítést kaptak. Ezek az
új technikai megoldások elnyelik azokat az energiákat, amelyek nehéz front 
adapterekkel történő munkavégzés során egyébként a karosszériát és a vezetőt
terhelnék.

 

Kerékkel együtt forduló első sárvédők.

Automatikus klímaberendezés
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