Kioti CK 2810

Цена: 18000 лв.
Номер на обявата: 89892
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Kioti
Модел: Трактори Kioti CK 2810
мощност (к.с.): 28
Година: 2018
моточасове: 0.00
Компактен трактор без кабина марка KIOTI модел CK2810 - 18 000,00 лева без ДДС.

Трактора KIOTI модел CK2810 се запомня лесно със своята компактност, дизайн и цвят.
Икономичния и обновен дизелов двигател отговаря на всички екологични норми и на
стандартите на EC. СК 2810 е подходящ за всякакъв вид земеделие, като изпълнява всички
възможни
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ДВИГАТЕЛ НА ТРАКТОРА: Tри цилиндрови дизелови двигатели с водно охлаждане. KIOTI ни
предлага един нов и модерен двигател, напълно съобразен с евро стандартите и отговарящ
на изискванията за ниска вредност на газовете EURO III . Горивната система е BOSCH. Едно
от предимствата на тези двигатели е, че поради големия си резерв от въртящ момент
запазват мощност в един широк оборотен диапазон и по този начин лесно поемат
претоварванията върху машината. По голяма производителност и еластичност на двигателя
без да превключвате скоростите. Дизайна на капака позволява лесен достъп до двигателя.

ПОДДРЪЖКА НА ТРАКТОРА: KIOTI са произведени, така че да бъдат с лесна сервизна
поддръжка и обслужване за дълъг експлоатационен живот на тракторите. Капаците на
двигателя се свалят много лесно и потребителят има пълен достъп до него за ежедневни
проверки. ВОМ: Трактора CK2810 има заден ВОМ с 540 об/мин. Joystick управление за челен
товарач: Joystick управление на хидравликата. За по голямо улеснение при използване на
прикачният инвентар, или по точно на челния товарач.
БАГЕРНА УРЕДБА: На всички модели трактори с марка KIOTI могат да се монтират багерни
уредби с размери на кофата 22, 30, 40, 45, 60, 90см. 1бр., стандартно и други по заявка.
ТРАНСМИСИЯ НА ТРАКТОРА:

Механичната скоростна кутия е изключително здрава

реверсивна синхронизирана скоростна кутия. Скоростната кутия на серията трактори CK има
бавни и бързи предавки. Това увеличава възможностите на трактора и предлага на
потребителите подходящ скоростен диапазон.
КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКТОРА: Регулируем волан за по голямо удобство при
управлението. Кормилното управление е хидравлично с два цилиндъра в кормилния трапец.

Фирма СД ДРАГАНОВИ е официален представител за България на тракторите с
марката KIOTI, които са с 2 години гаранция. Фирма СД ДРАГАНОВИ поддържа на
склад резервни части, както за гаранционно така и за извън гаранционно обслужване
на предлаганите трактори с марка KIOTI.

СД Драганови
Град: село Крислово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски коплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: http://www.draganovi.bg/

