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BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PROVOZ
DOKONALÁ
KONSTRUKCE

Elektricky připojitelný pojezd 4x4 je spojen s brzdným účinkem na přední
nápravu. Tento systém umožňuje v praxi dosažení max. rychlosti až 36 km/hod.
Tvar krytu motoru zajišťuje nejlepší možný výhled obsluhy na pracovní nástavce. Inovativní převodovka a motor emisní třídy Stage V vyvíjí hluk v kabině max.
pouhých 78,8 dB.

Současnost klade na techniku větší
nároky než kdykoliv předtím. Vyšší výkon
v kompaktním provedení ve spojení s inovacemi a maximálním komfortem dělá
z nové řady TH5 všestranný stroj nejen
dnešní doby, ale i té budoucí.

Volitelné varianty kol s různými vzorky zaručí ideální trakci na každém povrchu.

KOMPAKTNÍ T

R AKTOR

POHON 4X4

1,27

Vnější šířka od 1,27 m a konstrukční
výška 2,13 m, to jsou ideální rozměry pro údržbu klikatých a úzkých
pasáží komunikací.

3

Nový 3válcový dieselový motor
Stage V se zdvihovým objemem
1826 cm3 a jmenovitým počtem
otáček 2600 ot./min
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VHODNÝ NEJEN DO
KOMUNÁLNÍ OBLASTI
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KOMFORTNÍ KABINA
široké zorné pole s velkým čelním sklem
vhodná pro užívání po celý rok
izolace proti hluku, horku a chladu
vzduchově odpružená sedačka (volitelně)
nastavitelný sloupek řízení
výkonné vytápění & klimatizační zařízení
(teplotu lze nastavit postupně pomocí ventilátoru se 3 stupni)
vytápění zadního skla sériově
stěrač zadního skla (volitelně)
LED pracovní světlomety vpředu a vzadu
sériově
tři různé zásuvky, připojení USB
příprava rádia s venkovní anténou a vnitřním
reproduktorem
pedály jsou uspořádány ergonomicky
na pravé straně kabiny
při stisknutí brzdy se automaticky elektricky
připne pohon všech kol

78,8 6

Inovativní převodovka a motor
emisní třídy Stage V vyvíjí hluk
v kabině max. pouhých 78,8 dB.

VHODNÝ NEJEN DO KOMUNÁLNÍ OBLASTI
Kabina

Vybavení až šesti
hydraulickými připojeními vzadu.

1
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NADSTANDARDNÍ SÉRIOVÁ VÝBAVA
moderní a ergonomická přístrojová deska
nové spínače se zlepšením ergonomie
spínač nouzového vypínání
indikace počtu otáček vývodového hřídele

›
›
›
›
›

spínač regenerace DPF
stacionární provoz vývodového hřídele
náprava s odklonem 0 stupňů
připnutí funkce zadního vývodového hřídele start-stop
ovladače se 4x dvojčinnými funkcemi

Klimatizace
(volitelné)

›
›
›
›
›
›
›

Max. výkon
25,7 - 29,4 kW

NOVÝ MOTOR STAGE V
ISEKI 3válcový dieselový motor
emisní třída Stage V
zdvihový objem 1826 cm3
jm. počet otáček 2600 ot./min
40 PS a 35 PS
model E3F
hluk u ucha řidiče 78,8 dB(A)

2
3
Široká nabídka
systémů

Konstrukční
výška od
2,13 m
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ZADNÍ SKLO
vytápění zadního
skla je v sériové
výbavě

1

9

5

2

3

SEDAČKA
Odpružená sedačka (volitelné
vybavení), vzduchem nastavitelné ve stupních dle
výšky a komfortu odpružení

4

Vnější šířka od 1,27 m

ROZVODY HYDRAULIKY
Robustní a kompaktní rozvody hydrauliky s ocelovými
trubkami

4

BLATNÍKY
Nové blatníky lze přestavět a chrání zadní část stroje před zvířenou nečistotou.
Jsou k dostání ve dvou různých šířkách
vždy podle pneumatik

5

6
DISPLEJ
Moderní displej se všemi
důležitými informacemi

7
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Spínání vývodového hřídele
lze aktivovat pohodlně vpravo
vedle sedačky

8
TEMPOMAT S FUNKCÍ MEMORY
Elektricky připojitelný pohon na
všechna kola s brzdným účinkem na přední nápravě

9
RUČNÍ BRZDA
Páka ruční brzdy umístěná na
dosah ruky, vhodné i z hlediska
volného prostoru pro nohy
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TECHNICKÁ DATA
MODEL

TH 5370 AHLK

TH 5420 AHLK

ISEKI

ISEKI

Zdvihový objem (cm )

1825

1825

Válce (počet)

3

3

Výkon (kW (PS))

25,7 (35) podle ECE R120

29,4 (40) podle ECE R120

Jmenovitý počet otáček (ot./min.)

2600

2600

Emisní třída

Stage V (EU2016/1628)

Stage V (EU2016/1628)

Převodovka

Hydrostat

Hydrostat

Nastavení

Jeden pedál

Jeden pedál

Reverzní spínání

Ano

Ano

Rychlostní stupně vpřed (počet)

-

-

Rychlostní stupně vzad (počet)

-

-

Skupiny (počet)

3

3

Max. rychlost1 (km/h)

32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách)

32,4–36,0 (v závislosti na pneumatikách)

Průtok hydrauliky řízení (l/min)

12,3

12,3

Průtok pracovní hydrauliky (l/min)

29,2

29,2

Počet otáček mezinápravového vývodového
hřídele (ot./min)

2000

2000

Počet otáček zadního vývodového hřídele
(ot./min)

540/750 (540 E)

540/750 (540 E)

MOTOR
Výrobce motoru
3

POHON

Široká nabídka
systémů

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Koncept přídavných zařízení vám
zaručí celoroční úsporné využití na
všech Vámi ošetřovaných plochách.

HYDRAULIKA

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

POSYPOVÝ MATERIÁL
Ať už se jedná o granulát, písek nebo sůl v zimě nebo
o hnojivo a travní osivo v létě, rozmetadla ISEKI se
postarají o precizní aplikaci.

ZADNÍ ZDVIHACÍ ÚSTROJÍ
Kategorie

kat. 1

kat. 1

Průchozí vztlak v bodě připojení (kg)

1200

1200

Celková délka (mm)

3095

3095

Celková šířka (mm)

1270-1450 (v závislosti na pneumatikách)

1270-1450 (v závislosti na pneumatikách)

Celková výška (mm)

2130-2220 (v závislosti na pneumatikách)

2130-2220 (v závislosti na pneumatikách)

ZAME
ZAMETAČE
META
TAČ
TA
ČE
ČE
Ve vybavení pro zimní služby se sypačem, sněhovou radlicí, frézou nebo zametačem. S technikou Iseki si cestu vždy najdete.

ROZMĚRY

A = pohon 4x4
G = dvojitá spojka
H = hydrostat
K = kabina
L = posilovač řízení
AS = zemědělské pneumatiky
RA = travní pneumatiky
1
s co možná největším obutím

www.eurogreen.cz

SNĚHOVÉ RADLICE
Šípová sněhová radlice vhodná do stísněných
podmínek.

ROTAČNÍ SEKAČKA
Mulčování nebo sečení se sběrem. 100% kompatibilní pracovní
nástavce Iseki tvoří koncept pro intenzivní i extenzivní ošetřování
zelených ploch.

BEZPEČNÝ
A POHODLNÝ PROVOZ
Elektricky připojitelný pojezd 4x4 je
spojen s brzdným účinkem na přední
nápravu. Tento systém umožňuje
v praxi dosažení max. rychlosti až
36 km/hod.
Tvar krytu motoru zajišťuje nejlepší
možný výhled obsluhy na pracovní
nástavce. Inovativní převodovka
a motor emisní třídy Stage V vyvíjí
hluk vkabině max. pouhých 78,8 dB.
Volitelné varianty kol s různými
vzorky zaručí ideální trakci na každém povrchu.
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