
Spórolás luxus módra
Rövid a takaró, de hosszú a feladatlista?
A megoldás: TLE3. Az univerzális traktor kompakt méreteivel 
rendkívül fordulékony.  A traktor nem csak egyszerűsége, 
hanem ára alapján is igen vonzó úgy, hogy közben ez nem 
mutatkozik meg minőségében és a kapcsolódó teljes körű
szerviz-szolgáltatásokban.

Ihr Job. Unser System.
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Kompakt külső méretek

Kényelmes könnyű járású
kormánymű

Opcionális elforduló sárvédő

Robusztus alváz

Bukókeretes vagy fülkés
kivitel

Fordulékony
és kompakt

Hidrosztatikus hajtómű
3 sebességtartománnyal

Bármilyen kardántengellyel meghajtott
munkaeszközzel történő munkavégzés 
során rendelkezésre áll a maximális 
teljesítmény a menethajtáshoz.

Alacsonyabb fogyasztás 
nagyobb menetkényelem mellett

27 km/h maximális sebesség

3 fokozatú hidrosztát
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ALÖ homlokrakodó
(opció)

1.000 kg  emelőerő a 
csatlakozási pontoknál (Kat. 1.)

A hátsó emelőmű nehéz adapterek
csatlakoztatására is alkalmas

Vonószerkezettel vagy 
vonóhoroggal (opció)

Motorteljesítmény 29 kW (39 LE)

Széria egy pár kihelyezett hátsó
hidraulikakör vezérlővel

Felsőkategóriás
teljesítmény és 
kialakítás

Billenőpedálos menetvezérlés
a fáradságmentes irányváltásért

Áttekinthető és informatív 
műszerfal,  digitális üzemanyagszint-jelzővel

Tágas, panoráma fülke (opció), 
szélesre nyitható ajtókkal,
felhajtható hátsó szélvédővel,
tetőablakkal (opció), valamint
hátsó kábelátvezető nyílással.

Komfortzóna

1.0 00
Euro eszközcsatlakozás

Párhuzamvezetés (opció)

Tartókarokba integrált
letámasztó lábak

Belül elvezetett hidraulika
vezetékek
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Műszaki adatok

Modell 

TLE 3400 

Motor 

Dízel

Zylinder 3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 29/39,4

Max. motorteljesítmény (LE) 40

Meghajtás

Hajtómű Hidrosztatikus

Max. sebesség előre1 (km/h) 27

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria

Kardántengely

Hátsó TLT fordulat (1/perc) 540

Hátsó emelő szerkezet

Kategoria Kat. 1

Tömeg/méretek

Teljes hossz (mm) 3110

Teljes magasság (mm) RA: 2616         
AS : 2630

Teljes szélesség (mm) RA: 1492         
AS : 1405

Tömeg standard 
abroncsozással (kg)

1420

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

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.

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
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