PROFESIONÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTOR

ISEKI | TXGS 24
www.eurogreen.cz
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KOMPAKTNÍ TRAKTOR TXGS 24 JE PROMYŠLEN
DO POSLEDNÍHO DETAILU
Oblast práce je čím dál tím více chaotičtější. O to přehlednější musí být stroje a příslušenství. Proto je TXGS 24 promyšlen až do posledního detailu. Například kryt motoru.
Nejenže je z velice solidního kovu, ale možné jej také doširoka otevřít. Případné servisní
práce jsou potom maličkost. Nebo řízení. Funguje snadno, protože má plně hydraulickou konstrukci. Díky tomu se i dokonce využití stroje s vysokým nárokem na manipulaci stávají velmi jednoduché a uživatelsky příjemné. Nebo sedačka řidiče. Nejenže
má ergonomický tvar, ale je možné ji rovněž nastavit do různých poloh. Díky tomu lze
obstát i při velice náročných pracích.

Nový TXGS 24 je stroj s velmi širokým
využitím zejména v komunální sféře,
ale i pro zahradníky, firmy apod. Tyto
své přednosti spojuje s vysokým výkonem na malém prostoru. Kompaktní
traktor s pohonem všech kol přitom
překvapí své uživatele příjemným
komfortem. Patří k němu i podlahové
vytápění prostorné designové kabiny.
Perfektní pracoviště pro mnoho úkolů
v komunální oblasti, v oblasti údržby
zeleně a čistých prostor.

4X4

Kompaktní traktor s pohonem všech kol překvapí
své uživatele příjemným
komfortem.

KOMPAKTNÍ T

R AKTOR

POHON 4X4

119O

TXGS 24 má vždy podle pneumatik optimální průjezdovou šířku
pro chodníky nebo úzké pasáže
(od 1190mm).
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KOMFORTNÍ KABINA
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

vhodný pro užívání po celý rok
maximální možný volný prostor pro
hlavu při nízké konstrukční výšce
maximální rozhled do všech stran
izolace proti hluku, horku a chladu
podlahové vytápění
vytápění zadního skla (volitelně)
stěrač zadního skla (volitelně)
vytápění zadního skla (volný výhled)
snadné otevírání krytu motoru
LED světlomet zpětného chodu sériově
LED pracovní světlomet,
1800 Lumen (volitelně)
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Nízká konstrukční výška 1980 mm
(v závislosti na pneumatikách)

Zadní vývodový hřídel
s 540 ot./min.

STROJ S POHONEM VŠECH KOL
VHODNÝ PRO CELOROČNÍ UŽÍVÁNÍ
Kabina
(volitelné)

Pohon 4x4

›
›
›
›

›

vysoké výkony motoru a hydrauliky
vysoká hospodárnost
snadné připojení zařízení (vpředu, uprostřed, vzadu)
široká nabídka příslušenství pro zimní údržbu (radlice,
fréza, sypač, rozmetadlo) nebo letní (žací ústrojí, mulčovač, možnost sběru posečené trávy, zametací kartáč)
různé varianty pneumatik

Max. výkon
16,8 kW/23 k

Široká nabídka
systémů

1

4

JOYSTICK HYDRAULIKY
Erogonimicky tvarovaný
a dobře přístupný ovladač
pro ovládání hydrauliky
pomocí joysticku

2

5

PÁKA VÝVODOVÉ HŘÍDELE
Ergonomicky polohovaná
páka s předvolbou pro vývodové hřídele

2

1

3

3

HYDROSTAT
Přepínání z jízdy dopředu na jízdu dozadu
funguje pomocí dvou pedálů, možnost
výběrů ze 2 rychlostních stupňů, snížený tlak,
stupňovitá úprava rychlosti jízdy, rychlost
jízdy do 16 km/h, maximálně vhodný pro
stacionární používání, mechanický tempomat

ERGONOMICKÁ OPTIMALIZACE
Vyšší umístění volantu, stupňovité nastavení volantu (10°
dopředu, 15° dozadu), sedadlo je
umístěno hlouběji a má vzduchové odpružení

4

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Podlahové vytápění
chráněné patentovým
právem

5
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TECHNICKÁ DATA
MOTOR
Výrobce motoru

ISEKI

Zdvihový objem (cm )

1123

Válce (počet)

3

Výkon (kW (PS))

16,8 (23) podle ECE R120

Jmenovitý počet otáček (ot./min.)

2600

Norma pro výfukové plyny

Stage V (EU2016/1628)

3

ČELNÍ NAKLADAČ
ISEKI čelní zvedací závěsy
traktoru jsou přimontovány maximálně nakrátko
a stabilně a lze je výborně kombinovat s čelními
nakladači (sériově se dvěma
hydraulickými připojeními
vpředu).

POHON
Převodovka

Hydrostat

Nastavení

Dva jízdní pedály

Reverzní spínání

–

Rychlostní stupně vpřed (počet)

–

Rychlostní stupně vzad (počet)

–

Skupiny (počet)

2

Max. rychlost1 (km/h)

16

HYDRAULIKA
Průtok hydrauliky řízení (l/min)

žádné zvláštní čerpadlo

Průtok pracovní hydrauliky (l/min)

23,1

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Počet otáček mezinápravového vývodového
hřídele (ot./min)

2000

Počet otáček zadního vývodového hřídele
(ot/min)

540

Široká nabídka
systémů

ZADNÍ ZDVIHACÍ ÚSTROJÍ
Kategorie

kat. 1

Nosnost (kg)

540

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Facility Management jsou služby s velmi širokým rozsahem.
Zametání, transport, sečení, nakládání apod. - to jsou všední
úkoly pro poskytovatele služeb v oblasti údržby zařízení.
TXGS 24 je pro tuto činnost ideální volbou a spolehlivým
spolupracovníkem.

ROZMĚRY / HMOTNOST
Celková délka (mm)

2575

Celková šířka (mm)

1190

Celková výška kabiny (mm)

1980

Celková výška rámu (mm)

2335

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

www.eurogreen.cz

ROTAČNÍ SEKAČKA
Pro dokonalý střih. S bočním nebo zadním výhozem.

ZAME
ZAMETAČE
META
TAČ
TA
ČE
ČE
Zametače s různými možnostmi vybavení pro
všestranné použití.

SNĚHOVÉ RADLICE
S ochranou proti přetížení a kompenzací kyvadla.
Různé provedení pro čištění cest a povrchů.

KOMPAKTNÍ
TRAKTOR TXGS 24
Nový TXGS 24 je stroj s velmi širokým využitím zejména v komunální
sféře, ale i pro zahradníky, firmy
apod. Tyto své přednosti spojuje
s vysokým výkonem na malém prostoru. Kompaktní traktor s pohonem všech kol přitom překvapí své
uživatele příjemným komfortem.
Patří k němu i podlahové vytápění prostorné designové kabiny.
Perfektní pracoviště pro mnoho
úkolů v komunální oblasti, v oblasti
údržby zeleně a čistých prostor.
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