Your job. Our system.

Świetnie przemyślana maszyna.
Dobrze zaprojektowany, jeszcze sprytniej wykonany:
model TLE 4 to wielozadaniowy traktor w przyzwoitej
cenie. Idealne rozwiązanie dla rolników, sadowników,
hodowców zwierząt, pracowników leśnych, ogrodników
lub kosiarzy. Mocne, trwałe i nieskomplikowane
rozwiązania oraz wszystko co potrzebne w wyposażeniu
standardowym. Nic więcej Ci nie będzie potrzeba.

TLE 4

Ciągniki

TLE4
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Z tyłu i z przodu
ʨʨ
ʨʨ
ʨʨ
ʨʨ
ʨʨ
ʨʨ

tylny TUZ o udźwigu 1200 kg
2 sekcje hydrauliczne w
standardzie
Zaczepy tylne
sterowanie za pomocą
ergonomicznej dźwigni
opcjonalnie możliwa obsługa
przy pomocy joysticka
zaczep transportowy z regulacją
wysokości

Opcja ładowacza
czołowego
ʨʨ
ʨʨ

opcjonalnie możliwość instalacji
ładowacza czołowego Ålö
idealne rozwiązanie w połączeniu
z rewersem przełączanym przy
kierownicy

4 oznaczone kolorami
standardowe złącza
hydrauliczne.

Pełna synchronizacja
biegów
Ergonomiczne dźwignie w konsoli.

Stacjonarny tryb
pracy z wałem
odbioru mocy
ʨʨ

ʨʨ

w razie potrzeby istnieje
możliwość załączenia wału
odbioru mocy poprzez
naciśnięcie przycisku na
błotniku
prędkość tylnego wału
odbioru mocy 540 obr./min

540
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rewers mechaniczny
po 8 zsynchronizowanych
biegów w przód i w tył
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Traktory Eco są w modzie, ponieważ wypełniają
one swoistą lukę. Duże maszyny nie pasują do
małych prac, zarówno prywatnych, jak i pro
fesjonalnych. Wprowadzając na rynek traktory
serii TLE, firma ISEKI spełnia marzenia o traktorach, które są z jednej strony niedrogie, a z
drugiej strony wykonują ciężką pracę. Są też
znacznie tańsze w utrzymaniu w porównaniu
do dużych ciągników.
Konstruktorom przyświeca myśl przewodnia: tyle mocy, ile potrzeba i tyle luksusu,
ile się da. I tak model TLE 4 jest wyposażony w
uchylne błotniki i mnóstwo opcji dodatkowych.
Całkiem sprytne rozwiązanie.

»To, co w ogrodzie sprawia
radość, należy do mnie.
Resztę załatwia TLE.«

Skumulowana siła
w niskiej cenie.
TLE 4 zadziwi
i profesjonalistę,
i amatora.

Pełna moc z przodu i z tyłu:
z ładowacz czołowy Ålö, z tyłu
TUZ z udźwigiem 1200 kg.

Cała naprzód: z dziecinną
łatwością radzi sobie z wszelkimi
zadaniami, jak choćby tutaj z
załadunkiem snopków słomy.

Dane techniczne
Model
TLE 4490

Silnik
Rodzaj paliwa

Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)

4
2197

Nominalna prędkość obrotowa
(obr./min)

2600

Moc wg ECE R120 (kW)

35

Moc wg ECE R120 (PS)
Moment obrotowy (Nm)
przy obrotach

47, 6
140 / 1500

Przekładnia
Przekładnia

mechaniczna 8/8 z rewersem

Maks. prędkość podczas jazdy
w przód1 (km/h)

27

Osie
Napęd na wszystkie osie

standard

Wały odbioru mocy
Tylny wał odbioru mocy:
Dostępna normatywna
prędkość obrotowa 1
(obr./min.)

540

Podnośnik tylny
Kategoria

Kat. 1

Waga / wymiary
Długość całkowita (mm)

3450

Wysokość całkowita (mm)

RA: 2615         
AS : 2590

Szerokość całkowita (mm)

RA: 1695         
AS : 1585

Waga z ogumieniem
standardowym (kg)

1810

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Wersja IK.PL.1.178.1, Pomyłki, błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone.

AS = opony rolnicze
RA = Ogumienie na trawniki
1
z możliwie największym ogumieniem

