Kioti модел CK3510

Цена: Запитване
Номер на обявата: 89844
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Kioti
Модел: Трактори Kioti модел CK3510
мощност (к.с.): 35
Година: 2018
моточасове: 0.00

Новата серия СК10 от KIOTI е изцяло обновена. В допълнение на компактния дизайн и
модерната визия тракторите СК3510 се предлагат във вариант с кабина и без кабина.
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Създадени с идеята за гарантиран комфорт, производителност и ефективност, тракторите
СК3510 от новата серия СК10 са създадени да отговорят на очакванията и на найвзискателните земеделски производители, позволявайки на оператора да изпълнява, дори найтрудните земеделски операции с лекота.

Супер-компактните трактори СК3510 са оборудвани с екологичен дизелов двигател от типа
Tier4 с подобрена горивна ефективност и намалени нива на шума, надеждни многодискови
спирачки. 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.
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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.

Тракторите СК3510 се предлагат във вариант с механична или хидростатична
трансмисия:
Механична скоростна кутия: 9x3 механична трансмисия. Моделите с механична трансмисия
разполагат с 9 предни и 3 задни скорости, които предоставят стабилност и производителност.
Втора и задна предавка са синхронизирани за по ефективна маневреност, напред и назад при
извършване на операции за преместване.

Хидростатична

скоростна

кутия: HST без степенна с 2 диапазона (бързи/бавни)

-

трансмисията е стандартна. За удобството на водача е осигурена равна платформа с два
педала за бърза маневреност (напред-назад). Натиска на педалите е сведен до минимум,
благодарение на което се намалява умората на оператора по време на продължителният
работен процес. Непознат комфорт за един дълъг ден.
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