
PÉLDAÉRTÉKŰ A FENNTARTÓ TRAKTOROK KÖZT
Az új TXGS 24 kommunális traktor meggyőző teljesítménnyel, 
valamint számtalan olyan előnnyel rendelkezik, amely kiemelke-
dővé teszi kategóriájában. A kompakt méretű traktor nagyvonalú 
kényelemmel kényezteti kezelőjét, mint pl. a lábtérfűtéssel 
ellátott, tágas dizájn-fülke. Minden feladathoz tökéletes 
munkahely, legyen szó szürke, zöld, vagy fehér területekről.

Ihr Job. Unser System.
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1980
Hidrosztatikus
meghajtás
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Az előre- és hátramenet
irányok közti váltás 2 pedál
működtetésével történik
2 választható menetfokozat
csökkentett pedálnyomás

 

Komfort fülke
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egész éves komfortos használat
maximális fejtér alacsonyabb fülkemagasság mellett
maximális kilátás minden irányban
zaj és hőszigetelt, fényvédő üvegezéssel
padlófűtés
hátsó ablak fűtés - opció
hátsó ablaktörlő - opció
hátra beépített fűtés (szabad kilátás)
könnyen nyitható motorháztető
LED-tolatófényszóró - széria felszereltség
LED-munkafényszóró 1800 Lumen - opció

Alacsony fülke kialakítás, abroncsozástól függően 1980 mm-től

Fokozatmentesen
változtatható sebesség
max. menetsebesség
16 km/h
kiválóan alkalmas
állóhelyzeti munkavégzéshez
mechanikus tempomat
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Szabadalmaztatott padlófűtés

2
Mechanikus átváltó

az első/hátsó
hidraulikára

A hidrosztatikus hajtást
vezérlő pedálok



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
különféle abroncsok 

hátsó kardántengely
540 1/perc fordulattal
opciós front kardántengely
az első munkaeszközök
meghajtásához
hátsó Kat. 1 hárompont emelő
a szabványos munkaeszközök
csatlakoztatásához

Hátsó kardántengely
és hátsó hárompont
emelő
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540 Ergonomikusan
elrendezett kardántengely
kezelő karok

Joystick vezérlő „központ”
a komplett hidraulikavezérléshez

25o-ban dönthető kormányoszlop

magasabbra szerelt kormány
fokozatmanetesen dönthető
kormányoszlop
(előre 10o, hátra 15o)
alacsonyabbra szerelt ülés
akér légrugóval - opció

Ergonomikus
>

>

>

25
Az ISEKI homlokrakodó rövid és
stabil kialakítású, és a frontemelővel
szerelt gépeken is probémamentesen 
használható (amelyek két első 
kihelyzett hidraulikacsatlakozóval 
vannak felszerelve).



Műszaki adatok

Modell 

TXGS 24 

Motor 

Dízel

Hengerek száma 3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 16,8 / 23 LE

Max. motorteljesítmény (LE) 27

Hajtómű

Meghajtás Hidrosztatikus

Max. sebesség előre  (km/h)1 16 

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria

Kardántengely

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

540
2000

Hátsó emelő szerkezet

Kategória/emelőerő (kg) Kat. 1 / 540 

Tömeg / méretek

Teljes hossz 1 (mm) 2575

Teljes magasság fülkével (mm)
Teljes magasság bukókerettel (mm)

1980
2335

Teljes szélesség (mm) 1190

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

Üzemanyag

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

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.

Környezetvédelmi besorolás STAGE V (EU2016/1628)

Hidraulika

Kormányhidraulika (liter/perc)
Munkahidraulika (liter/perc)

nincs külön szivattyú
23,1
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