Your job. Our system.

Luksusowe oszczędności
Ograniczone środki finansowe, a lista zadań długa?
Rozwiązaniem jest model TLE 3. Uniwersalny ciągnik
serii Eco zapewnia nadzwyczajną zwrotność przy
kompaktowych rozmiarach. Te walory sprawiają,
że ciągnik jest prawdziwą gwiazdą wśród maszyn
wybieranych przez rolników, ogrodników i zakłady
komunalne. Oszczędzanie nigdy dotąd nie było
tak piękne.

TLE 3

Ciągniki

TLE3
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3-stopniowy
hydrostat
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3-stopniowa przekładnia
hydrostatyczna
prędkość WOM niezależna
od prędkości jazdy
mniejsze zużycie paliwa,
większy komfort jazdy
prędkość maksymalna do
27 km/h

Moc i wyposażenie w
klasie profesjonalnej
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udźwig TUZ 1000 kg (kat. 1)
zaczep rolniczy lub kulowy (opcja)
moc silnika 29 kW (39 PS)
1 sekcja hydrauliki w standardzie

1.000

Zwrotny i
kompaktowy
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Prosta obsługa

kompaktowe wymiary
komfortowy, wspomaganie
kierownicy
szczególnie zwrotny dzięki
uchylnym błotnikom (opcja)
wytrzymała rama
opcjonalnie z kabiną
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Ładowacz czołowy
(opcja)
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złącze euro
opcjonalnie prowadzenie
równoległe
zintegrowane podpory postojowe
ukryte przewody hydrauliczne
smarowane sworznie

płynna zmiana prędkości i kierunku
jazdy (tył – przód)
centrum dowodzenia, czyli deska
rozdzielcza: przejrzysta i czytelna,
z cyfrowym wyświetlaczem poziomu
paliwa

Wymagania rosną:
W terenie, na polu, w lesie i na łące oczekiwania
względem maszyn stale rosną, niezależnie od
tego, czy prace są wykonywane profesjonalnie,
czy jako hobby. Nieraz trzeba użyć jednej maszyny
do zróżnicowanych zadań, np. Do koszenia i
transportu przyczepy.
Zatem do akcji musi wkroczyć ciągnik
uniwersalny, mocny, niezawodny i przyjazny w
obsłudze. I to wszystko musi być opłacalne.
Tak jak w przypadku modelu TLE 3. Luksusowe
wyposażenie standardowe obejmuje zbiornik
paliwa o pojemności 43 litrów, uchylne błotniki
i 2 przyłącza hydrauliczne. W opcji dostępna
jest ogrzewana i komfortowa kabina. Genialny
i oszczędny model.

»Zakup traktora to nie sztuka
dla sztuki. Mój TLE 3 mnie o tym
przekonał.«

Wzór do naśladowania
dla ISEKI: Tak wydajny, jak
to możliwe i tak oszczędny,
jak potrzeba.

Element kompleksowego programu
osprzętów: glebogryzarka.

Niezależnie od przeznaczenia:
Jazda ciągnikiem TLE 3
marki ISEKI to zawsze czysta
przyjemność.

Dane techniczne
Model
TLE 3400

Silnik
Rodzaj paliwa

Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność silnika (cm3)
System podawania powietrza

3
1498
turbodoładowanie

Nominalna prędkość obrotowa
(obr./min)

2600

Moc wg ECE R120 (kW)

29

Moc wg ECE R120 (PS)
Moment obrotowy (Nm)
przy obrotach

39,4
112 / 1600

Przekładnia
Przekładnia

3 stopniowy hydrostat

Maks. prędkość podczas jazdy
w przód1 (km/h)

27

Osie
Napęd na wszystkie osie

standard

Wały odbioru mocy
Tylni wał odbioru mocy:
540
Dostępna normatywna
prędkość obrotowa 1 (obr./min)

Podnośnik tylny
Kategoria

Kat. 1

Waga / wymiary
Długość całkowita (mm)

3110

Wysokość całkowita (mm)

RA: 2616
–
AS : 2630
1965 (K)

Szerokość całkowita (mm)

RA: 1492
AS : 1405

Waga z ogumieniem
standardowym (kg)

1420

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Wersja IK.PL.1.177.1, Pomyłki, błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone.

AS = opony rolnicze
RA = Ogumienie na trawniki
1
z możliwie największym ogumieniem

