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ÚSPORA DE LUXE
Finanční krytí je příliš malé, ale seznam úkolů je dlouhý?
Řešení se jmenuje TLE 3. Eco univerzální traktor vám nabízí
mimořádnou pohyblivost při kompaktních rozměrech. A to
za nízkou cenu. Díky tomu se stává hvězdou na trhu pro
zemědělce a zahrádkáře-krajináře, u nichž je zemědělství
koníčkem nebo přivýdělkem. Spoření nebylo ještě nikdy tak
hezké.
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TECHNICKÁ DATA

OBRATNÝ A KOMPAKTNÍ
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EC O T R

kompaktní rozměry
komfortní systém řízení s lehkým chodem
obzvláště pohyblivý díky výkyvnému blatníku (volitelně)
robustní rám
volitelně s kabinou

MODEL

TLE 3400

MOTOR

1

Druh paliva

nafta

Válce

3

Jmenovitý počet otáček (ot./min.)

2 600

TŘÍSTUPŇOVÝ HYDROSTAT

Výkon podle ECE R120 (kW)

29

Výkon podle ECE R120 (HP)

39,4

 skupinová hydrostatická převodovka
 maximální výkon hnacího mechanismu při každé práci
vývodového hřídele
 snížená spotřeba při větším komfortu při jízdě
 maximální rychlost do 27 km/h

PŘEVODOVKA

Ovládací páka třístupňové
hydrostatické převodovky

Převodovka

hydrostatická

Max. rychlost při jízdě dopředu (km/h)
1

NÁPRAVY
Pohon na všechna kola

2

NENÍ MOŽNÉ PŘEHLÉDNOUT:

Ovládací páka PTO spojky

Na dvoře, na poli, v lese a na louce se požadavky zvyšují a jsou stále
univerzálnější zcela nezávisle na tom, zda jde o přivýdělek nebo
o oblast hobby. Tam kde je třeba využívat mulčovače nebo sklopný valník, protože se jedná o práci v lese či sečení, je ideální vyžít
univerzální traktor.
Traktor s pořádným výkonem a robustní. A spolehlivý. A nenáročný
na údržbu. A pohodlný. A... to všechno za dobrou cenu.
Ideální je TLE 3. Jeho standardní vybavení je luxusní a sahá od nádrže o objemu 43 litrů přes výkyvný blatník a dvě hydraulická připojení
až po usazenou kabinu. Geniální úsporný model.

2

sériově

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Zadní vývodový hřídel: Disponabilní normovaný
počet otáček1 (ot./min.)

540

ZADNÍ ZVEDACÍ ZÁVĚS
Kategorie

kat. 1

HMOTNOST / ROZMĚRY

3
Ovladače řídící jednotky

1

27

3
4

6

Celková délka (mm)

3 110

Celková výška (mm)

RA: 2 616, AS: 2 630, 1965 (K)

Celková šířka (mm)

RA: 1 492, AS: 1 405

Hmotnost se standardním obutím (kg)

1 420

A = všechna kola
G = dvojitá spojka
H = hydrostatická
K = kabina
L = hydraulické řízení
AS = zemědělské pneumatiky
RA = travní pneumatiky
1
s co možná největším obutím

4
Motorová část

VOLITELNĚ SE
ZNAČKOVÝM ČELNÍM
NAKLADAČEM

5

5
Volitelně otočné blatníky







upínací systém EURO
volitelně paralelní vedení
odstavné podpěry integrované v kyvném ramenu
hadice uložené uvnitř
mazatelné čepy
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VÝKON A VYBAVENÍ
PROFESIONÁLNÍ
TŘÍDY
 zdvihací síla v bodě připojení
1 000 kg (zdvihací síla kat. 1)
 zadní zdvihací mechanismus,
vhodný pro řízení a tažení i těch
nejtěžších závěsných strojů
 s přívěsovou čelisťovou spojkou
nebo se spojkou s kulovou hlavou
(volitelně)
 výkon motoru 29 kW (39 HP)
 1 hydraulický ovladač v sériovém
provedení

Hydraulické přípojky

JEDNODUCHÁ
OBSLUHA
 kolébka pedálu pro snadnou
změnu jízdy dopředu a dozadu
 přístrojová deska jako centrála
příkazů, přehledná a informativní
 včetně digitálního zobrazení
nádrže

Přehledná a informativní
přístrojová deska

ISEKI TLE 3400
UNIVERZÁLNÍ
ECO TRAKTOR
Výkonný, robustní, spolehlivý, nenáročný na údržbu a pohodlný. Takový
je univerzální traktor řady TLE 3.
Jeho standardní vybavení je luxusní
a sahá od nádrže o objemu 43 litrů
přes výkyvný blatník a dva hydraulické
přípoje a možnost komfortní kabiny.
Geniální úsporný model.
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