TM 3185 kompakt traktor

6/2 fokozat

Motorteljesítmény
max. 18 LE

Összkerékmeghajtás

TM 3185

Kis traktor nagy szívvel

A TM sorozat modelljei a nagy gépek teljesítményét
ötvözik a kis gépek méreteivel. A TM traktorok kompakt
kialakításuknak köszönhetően (990/1105 mm külső szélesség)
a legszűkebb helyeken is dolgozhatnak.

www.varoskert.hu

KIS TRAKTOR NAGY SZÍVVEL
Ha egy olyan kicsi, összkerék meghajtású traktort keres, mely folyamatosan,
megbízhatóan végzi a munkáját, és köszönhetően a számos csatlakoztatható
adapternek az év 365 napján bármikor bevethető, akkor az ISEKI legújabb,
TM 3185 A modellje az ideális választás.
 3-hengeres, 761cm3-es, nagy lökettérfogatú

dízelmotor
 Erőteljes mechanikus váltómű 6 előre- és
2 hátrameneti fokozattal
 Terhelés alatt kapcsolható kardántengelyek

Opcionálisan választható komfort
kialakítású ISEKI biztonsági fülke

 Max. sebesség 21 km/h
 Robusztus tengelyek, nagy hasmagasság,

 Hátsó differenciálzár
 Komfort fülke* (opció)
 Széles adapterválaszték

Modern kialakítású, könnyen átlátható
műszerfal és kezelőszervek.
Modell

TM 3185 A

Motor

ISEKI dízelmotor, vízhűtéses

Motorteljesítmény max.

18 LE

Motorteljesítmény (97/68 EG)

11,6 kW

Lökettérfogat

761cm³

Hengerek száma

3

Hajtómű
Csoportok
Sebességfokozatok

2
előre

6

hátra

2

Max. sebesség

21 km/h

Összkerékhajtás

kapcsolható

Differenciálzár

hátsó tengelyen ható

Erőteljes mechanikus váltómű 6 előre- és
2 hátrameneti fokozattal

Hidraulika
13,5 l/perc

Hidraulikaszivattyú teljesítménye

Kat. 1 500 kg emelőerővel

Hátsó hárompont emelő

hátsó: 540 1/perc / front: 2000 1/perc (opció)

Hossz

2450 mm

Szélesség a kerekeknél (terepgumik)

990 mm

Szélesség a bukókeretnél

1105 mm

Magasság

1325 mm

Magasság bukókerettell

2280 mm

Terepgumi méret elöl

5.00-12

Terepgumi méret hátul

9.5-16

Közúti kilakítás

széria

Az Ön ISEKI szakkereskedője:

szaktanácsadás

értékesítés

2016. 05.

Kardántengelyek (TLT)

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

tágas vezetőtér
 Kapcsolható összkerékhajtás

Az ISEKI traktoroknál alapfelszereltség
a szivárgásmentes acél hidraulikavezeték,
amely ipari körülmények között is biztosítja
a biztonságos üzemelést.

szerviz

Az ISEKI termékek hivatalos magyarországi vezérképviselete:

Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a.
Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801
E-mail: info@varoskert.hu Web: www.varoskert.hu

