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Wzorowy pracownik.
Nowy TXGS 24 ma wiele talentów. Posiada wysoką 
wydajność zamkniętą w niewielkich rozmiarach. Ten 
ciągnik z napędem na 4 koła rozpieszcza kierowców 
komfortem. W ergonomicznej, designersko zaprojekt-
owanej kabinie znajdziesz między innymi ogrzewanie 
połogowe. Perfekcyjne miejsce pracy zimą i latem. TX

G
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Kierownica regulowana  25°

Zintegrowany standardowy joystick 
osadzony na prawym błotniku

Ergonomiczne umiejsco-
wienie dźwigni sterowania 
wałkami

25

 › tylny WOM o obrotach 540 U/min
 › WOM międzyosiowy 2000U/min
 › opcja przedniego WOM do 

podłączenia narzedzi
 › standardowy Tylny TUZ, Kat. 1,  op-

cjonalny przedni TUZ z ramą trójkątną 

 › wysoka wydajność silnika i układu 
hydraulicznego

 › wysoka uniwersalność
 › szeroka oferta osprzętów moco-

wanych z przodu, tyłu lub między 
kołami (pługi, kosiarki, mulczery, 
kosze, zamiatarki, posypywarki, 
frezy, glebogryzarki, łyżki i wiele 
innych

 › opony rolnicze lub  do trawy

Podnośnik
i wał odbioru mocy

Całoroczna maszyna 
z napędem 4x4

 › kierownica umieszczona wyżej
 › regulacja pochylenia kierownicy 

(10° do przodu, 15° do tyłu)
 › niższy fotel z regulacją wagi i 

pozycji

Optymalna  
ergonomia

Przedni TUZ ISEKI jest krót-
ki i doskonale współpracuje z 
ładowaczem czołowym.
Dostępne również 2 wyjścia 
hydrauliczne na przód

540

2

 › całoroczne wykorzystanie
 › mała wysokość całkowita 1980mm
 › doskonała widoczność
 › izolacja cieplna i dźwiękowa
 › ogrzewanie podłogowe
 › ogrzewanie tylnej szyby (ocja)
 › tylna wycieraczka (opcja)
 › łatwa do otwarcia maska silnika
 › standardowe tylne światła LED
 › światło robocze LED, 1800 Lumenów (opcja)

 › prędkość do przodu i do tyłu 
sterowana za pomoc wygod-
nych dwóch pedałów

 › bezstopniowy dobór 
prędkości w 2 zakresach

 › prędkość maksymalna do 
16 km/h

 › mechaniczny tempomat

Komfortowa kabina

2 stopniowy hydrostat

Wysokość całkowita 1980 mm (w zależności od opon)

Opatentowany system ogrzewania 
podłogowego

Dwa pedały prędkości jazdy

Dwustopniowy reduktor

Ihr ISEKI Fachhändler: Beratung . Verkauf . Service
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Dane techniczne

Model 

TXGS 24 

Silnik 

Producent ISEKI

Pojemność (cm3) 1123

Ilość cylindrów 3

Moc (kW (PS)) 16,8 (23) wg ECE R120

Moment obrotowy (Nm) 65 przy 2000 U/min

Obroty nominalne (U/min) 2600

Norma emisji spali Stage V (EU2016/1628)

Przekładnia

Typ Hydrostat

Sterowanie Dwa pedały (przód i tył)

Rewers –

Ilość biegów do przodu –

Ilość biegów do tyłu –

Ilość przłożeń reduktora 2

Maks. prędkość 1 (km/h) 16

Hydraulika

Wydajność pompy 
hydraulicznej (Litr/min)

23,1

Wał odbioru mocy

Prędkość obrotowa WOM 
międzyosiowego (U/min)

2000

Prędkość obrotowa WOM 
tylnego(U/min)

540

TUZ tylny

Kategoria Kat. 1

Udźwig na końcówkach (kg) 540

Wymiary

Długość  (mm) 2575

Szerokość (mm) 1190

Wysokość z kabiną (mm)
Wysokość z ROPS (mm)
Masa ROPS/KAB (kg)
Min. promień zawracania (cm)

1 w zależnośc od opon

1980 
2335
775 / 925
240

Twój lokalny dealer i serwis ISEKI



W świecie coraz trudniejszych i rozproszonych 
zadań, maszyny muszą być coraz szybsze i 
łatwiejsze w obsłudze. Dlatego TXGS 24 jest 
dokładnie przemyślany i dostosowany do 
potrzeb rynku i klientów. Przykładowo, metalo-
wa i w pełni otwierana maska ułatiająca prace 
serwisowe. Całkowicie hydraulicznie stero-
wane narzędzia oraz regulowana kierownica 
powodują, że obsługa ciągnika jest dziecinnie 
prosta. Do tego fotel. Jest nie tylko ergonomic-
zny, ale też regulowany w kilku płaszczyznach. 
Sprawia to, że praca nawet w trudnych warun-
kach może być przyjemna.

Ergonomia 
Odpoczynek czy praca? – ergonomia 
ciągnika sprawi, że nie odczujesz kiedy minie 
Twoje 8 godzin pracy.

Opieka nad terenem wymaga
wielozadaniowości
Koszenie, zamiatanie, sypanie,
spychanie, ciągnięcie, podnoszenie: 
codzienność. TXGS 24 zapewnia 
niezawodną pomoc.

»Ty jesteś twarzą swojej firmy i 
ręczysz za jej usługi. Tym bardziej 
potrzebujesz niezawodnej maszyny, 
na której możesz polegać.«

Codzienne wyzwania: koszenie nierzadko wysokiej, mokrej, gęstej trawy. Te problemy pomaga 
rozwiązać nowy TXGS 24. 

Rónorodność
Opcjonalny ładowacz czołowy zmienia 
TXGS 24 w maszynę 
transportowo-budowlaną.

W zależności od kół, TXGS 24 nie jest zbyt 
szeroki (od 1.190 mm). Masz swobodę w 
transporcie i wąskich przejazdach. 

Opcjonalna kosiarka przednia 
z systemem szybkiego montażu
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