Kioti CK4020C

Цена: Запитване
Номер на обявата: 120925
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Kioti
Модел: Трактори Kioti CK4020C
мощност (к.с.): 38
Година: 2021
моточасове: 0.00
Модерният дизайн на капака осигурява на оператора отлична видимост и позволява бърз и
удобен достъп за поддръжка. Освен това ергономичният дизайн, окачването на седалката,
сервоусилвателят на волана и доброто разположение на джойстика позволяват на

оператора да работи комфортно във всяка ситуация.

Тези супер-компактни малогабаритни трактори са оборудвани с тихи, щадящи околната
среда

дизелови

двигатели

от

типа

Tier4,

надеждни

много

дискови

спирачки,

синхронизирана трансмисия с 12 предни и 12 задни скорости с реверс. Стандартно серво
управление свеждащо до минимум усилията необходими за стегнат и малък радиус на
завиване. 4WD задвижването се предлага стандартно за всички модели и разполага с лесно
достъпен лост.
Максималният пътен просвет от 340 мм, прави трактора изключително подходящ за
работа по неравни или хълмисти терени. Централният маркер е разположен на върха на
предният капак и допринася за поддържането на прави редове по време на работа.

Задната навесна система е с капацитет 740 кг. Ергономичният 3-ри точков лост за
управление има плавно движение за намаляване на усилията и по-добър контрол. Заден
външен 3-ри точков лост за регулиране позволява на оператора по-лесно да управлява
прикачването на инвентара и оборудването.

KIOTI – общи условия за гаранционно покритие:
Гаранционният ремонт трябва да бъде извършен в сервиз на местен оторизиран дилър на
KIOTI и изисква свидетелство за покупко-продажба. Обща гаранция 5 годни - Общата
гаранция KIOTI важи за нови трактори, UTV и прикачени устройства KIOTI, закупени на или
след 16.12.2013 г. Гаранционният срок започва от датата на покупката и се активира с
получаване на изпълнено Гаранционно споразумение. Гаранционно споразумение,
включващо 2 години пълна гаранция + 3 гаранция за поддръжка на механичната
част на двигателя и трансмисията.
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