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ISEKI TM 3185 AL
TRAKTOR KOMUNALNY
WSPOMAGANIE
KIEROWNICY
Cena

57 728 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Iseki

Opis produktu
Ciągnik Iseki TM 3185 AL to uniwersalny, wielozadaniowy ciągnik o mocy 18 KM, który doskonale sprawdza się podczas
koszenia, odśnieżania, zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz prowadzenia prac pomocniczych w
gospodarstwach szkółkarskich i sadowniczych. Ze względu na wymiary jest szczególnie przydatny w uprawach rzędowych,
tunelowych oraz budynkach gospodarczych o ograniczonej przestrzeni.
Koncentracja nad istotnymi detalami
Dane techniczne:
3-cylindrowy silnik wysokoprężny o dużej pojemności skokowej 761m3; chłodzony cieczą.
maksymalna moc silnika 18 KM
ponad 25 opcji do profesjonalnego użytkowania przez cały rok.
wytrzymała i stabilna konstrukcja osi
przestronna platforma operatora z jednoczęściowym dywanikiem gumowym do osłony przestrzeni na nogi przed
zanieczyszczeniami i wodą.
Dostosowany do potrzeb we wszystkich szczegółach
optymalna szerokość przejazdu
wysoki komfort siedzenia i optymalna przestrzeń dla nóg
dobry dostęp konserwacyjny

„Najlepszy w swojej klasie” – opcjonalnie dostępny z ładowarką czołową.
Najważniejsze właściwości

Tylni podnośnik narzędzi z bezstopniowo W pełni hydrauliczny wspomagany układ Ponad 25 opcji do użytkowania przez cały
regulowaną funkcją podnoszenia.
kierowniczy do stosowania ciężkich
rok.
zawieszanych narzędzi.

Szczegóły podkreślające wyjątkowość modelu TM 3185.
Funkcjonalny i prosty w obsłudze.
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Kolorystyka dźwigni (żółty, pomarańczowy, siwy) zapewnia porządek, jasność i przejrzystość w obsłudze. W rezultacie obsługa
kompaktowego ciągnika TM odbywa się niemal intuicyjnie.
TM 3185 jest profesjonalną maszyną. Jej wysoką jakość wykonania podkreślają gumowane pedały i podłoga Softgrip. Obszerna
przestrzeń na nogi umożliwia wygodną pozycję nóg wysokich operatorów.

Obsługa
Wysoki komfort i doskonała obsługa dzięki podziałowi kolorystycznemu dźwigni (1), gumowanej przestrzeni na nogi (2) o
wysokiej jakości i gumowanym nakładkom na pedały (3) o właściwościach antypoślizgowych.

Wspomagany układ kierowniczy
O 50% mniejsza siła w stosunku do standardowego układu kierowniczego.

Dobra widoczność
Podczas konstruowania nowej całkowicie przeszklonej kabiny ciągnika TM 3185 zrezygnowano ze słupka B. Gwarantuje to
operatorowi bardzo wygodne wychodzenie dzięki maksymalnemu kątowi otwarcia oraz perfekcyjną widoczność przez duże,
cieniowane szyby panoramiczne.

Deska rozdzielcza

1. Cyfrowy licznik godzin
2. Temperatura silnika
3. Wyświetlacz z lampkami sygnalizacyjnymi
Wyjątkowy w swojej klasie jest nowy panel informacyjny ISEKI, który na bieżąco informuje operatora o wszystkich ważnych
funkcjach za pomocą ponadczasowych wskaźników analogowych.
Wyświetlacz ze wskaźnikami świetlnymi prezentuje na desce rozdzielczej dobrze widoczne informacje dla operatora.
Dobry dostęp konserwacyjny
Łatwo otwierana osłona silnika umożliwia szybki dostęp do wszystkich komponentów silnika. Dzięki temu czynności
konserwacyjne i kontrolne nie należą do czynności czasochłonnych.
Wszystkie ruchome podstawowe elementy konstrukcyjne mogą być smarowane za pomocą smarowniczek. Zapewnia to ich
trwałą ochronę oraz ich sprawność.
Wygoda siedzenia
Miejsce pracy charakteryzuje się bardzo dobrą pozycją do siedzenia. Komfortowe koło kierownicy i wygodne siedzenia o
wysokiej jakości czynią pracę przyjemnością.

Przedni podnośnik hydrauliczny i sterowanie hydrauliczne

Prace z wykorzystaniem tylnego hydraulicznego podnośnika narzędzi. Ciągniki o tej klasie mocy pracują niemal wyłącznie z
narzędziami zawieszonymi z tyłu ciągnika na tylnym hydraulicznym podnośniku narzędzi. Podobnie jak w większych
maszynach można bezstopniowo i optymalnie dostosować narzędzie zawieszane z tyłu do zadań roboczych.
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