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TM 3205 sorozat
A kompakt, összkerék meghajtású traktor, ami a jövőbe mutat

www.varoskert.hu

A TM sorozat modelljei a nagy gépek teljesítményét 
ötvözik a kis gépek méreteivel. A TM traktorok kompakt 
kialakításuknak köszönhetően (1100 mm külső szélesség) 
a legszűkebb helyeken is dolgozhatnak. 
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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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Városkert Kft.
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Tel.: +36 23 532 800
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Web:  www.varoskert.hu

ÚJ, ÉREZHETŐEN ÁTGONDOLT  ÉS ERGONOMIKUS KONCEPCIÓ
A KOMPAKT TRAKTOROK KÖZÖTT
Nagy motor- és hidraulikateljesítmény, új mechanikus és hidrosztatikus
hajtóművek, valamint kiemelkedően alacsony fülkén belüli zajszint jellemzi az 
új, kompakt TM-sorozatot.  Megalkotásánal a mérnökök ötvözték az eddig már 
jól bevált és a jövőbe mutató technológiákat, újraértelmezve az összkerék
meghajtású kompakt traktorok fogalmát.

 
 

Átgondolt kezelőszervek: sárga = kardán-
tengelyek, narancssárga = motor/menet-

vezérlés.  Kimondottan könnyűjárású és precíz
mechanikájú vezérlőkarok.

TM 3245/3265 (bukókerettel) :  széria 2 db
vezérlő a kihelyezett hidraulikához.

TM 3215 (bukókerettel): széria 1 db vezérlő a 
kihelyezett hidraulikához, a második opció.

Modell
TM 3215 TM 3245 TM  3265 TM 3265 

AL AHL AHL AL AHL

Lökettérfogat 1123 cm³ 1123 cm³ 1498 cm³

Motorteljesítmény, max. 24 LE 27 LE 30 LE

Motorteljesítmény 
(ECE R24) 15 kW/20 LE 18 kW/24 LE 20 kW/27 LE

Forgatónyomaték max.
63 Nm

  1700 1/perc
fordulatnál

79 Nm
2600 1/perc
fordulatnál

Üzemanyagtartály 28 l

Hajtómű

Mechanikus hajtómű 8 előre / 8 hátra – – 8 előre / 8 hátra –

Előre- / hátramenet Shuttle-Shift – – Shuttle-Shift –

Hidroszatikus hajtómű – 3 sebességtart. 3 sebességtart. – 3 sebességtart.

– 2 pedál 2 pedál – 2 pedál

Max. sebesség 23 km/h 24 km/h 25 km/h 23 km/h 25 km/h

ISEKI ILS-rendszer – széria széria – széria

Tempomat – széria széria – széria

Fékek olajban futó tárcsafékek

Hátsó TLT 540 1/perc, terhelés alatt kapcsolható

Has alatti TLT 2000 1/perc, terhelés alatt kapcsolható

Hidraulika

Kormányhidraulika 12,6 l/perc

Munkahidraulika 20,6 l/perc

Emelőerő a vonólapnál        650 kg

Kormányzás teljesen hidraulikus

Méretek

Hossz 2820 mm 2820 mm 2880 mm

Szélesség 1100 mm (terepgumikkal)

Tengelytáv 1560 mm 1560 mm

Újdonság a kategóriában: teljesen integrált
fülke 360 -os kilátással, hő- és zajszigetelt, 

rezgéscsillapított padlóval, nagy teljesítményű
fűtéssel, opcionális klímaberendezéssel.

Irányváltó hajtómű (csak AL modelleknél)
azokhoz a feladatokhoz, amelyek megkövetelik
 a haladási irány gyors változtatását. Ezeknél a
 modelleknél a hátrameneti  sebesség kb. az
 előremeneti  sebesség 75%-a. A 8 előre- és 8

 hátrameneti  fokozat minden esetben biztosítja
 az optimális munkasebességet. 

Az AHL modelleknél  az irányváltás és a sebesség
 megválasztása 2 pedállal történik.

 

 

A frontemelő felső tartókarjába integrált 
fokozatmentes dőlésállítási lehetőség a front
 adapterekhez, mindez szerszámmentesen.

 

Előre- / hátramenet

85 Nm
2600 1/perc
fordulatnál

o

Ergonomikusan kialakított többfunkciós 
bajuszkapcsoló világításvezérléssel.
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