CK10/20
35 - 40 HP

serie

CK10/20 SERIE
Sestrojen k velkému výkonu a komfortu.
Řada Kioti CK10 / serie 20 bude pro vás dokonalým partnerem.
Kompaktní a snadno ovladatelná, ale zároveň robustní
a inovativní. Zažijte to při vaší jízdě s KIOTI.
Manuální nebo HST převodovka

Ekologický dieselový motor

ROPS rám nebo tovární kabina

Dva páry zadních rychlospojek

Prémiové funkce

Jednoduchý pákový joystick

*všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se měnit dle aktuální situace.

Zadní stěrač (na přání) & Odmrazování
zadního okna (std. pouze pro 40 HP s
kabinou).
Přední a zadní stěrač spolu s odmrazovací mřížkou
zajistí jasný výhled z kabiny. Chrání okna před
deštěm, prachem,namrznutím nebo orosením.
Stěrače jsou umístěny tak, aby minimalizovaly
dopad na výhled řidiče.

Nezávislý spínač PTO (serie 20)
a Auto PTO

Jednoduchý pákový joystick
(std. 40 HP)

Zadní nezávislý vývodový hřídel je snadno zapnutý
jednoduchým otočením knoflíku. Bezpečnostní
zámek zabraňuje nastartování motoru pokud je
ponechán vypínač PTO v zapnutém stavu. Všechny
modely jsou dodávány standardně s možností
volby manuálního nebo automatického zapínání
PTO. Když je funkce Auto PTO je aktivována, PTO
se automaticky zapne a vypne dle polohy zadního
3-bodového závěsu.

Jednoduchý pákový joystick umožňuje snadnější a
efektivnější ovládání čelního nakladače. Páka
po uvolnění se vrátí do neutrální polohy. Pozice
plovoucí polohy umožňuje bezpečné kopírování
lopaty čelního nakladače.

Panoramatický výhled z kabiny
Velká okna bez sloupků poskytují
panoramatický neomezený výhled z kabiny.

Řada CK10/serie 20
SILNÝ NA PRÁCI, JEDNODUCHÝ NA JÍZDU
Odolná, vysoce výkonná řada CK vás bude provázet po všechna roční období!

Dvojitý vzduchový filtr (na přání)

Osvětlená palubní deska

Posilovač řízení

Prodloužení doby životnosti filtru nabízí duální Osvětlená palubní deska zajišťuje skvělou čitelnost
vzduchový filtr, zajistí zvýšenou úroveň filtrace při při práci v jasném denním světle nebo v noci.
práci v suchém prašném prostředí.

Standardní posilovač řízení snižuje potřebnou sílu pro
opakované zatáčení. Funkce naklápění volantu pomáhá
upravit jeho polohu podle potřeb obsluhy.

Deluxe odpružená sedačka
s područkami

Manuální a HST modely

HST propojená funkce pedálu

HST tempomat (std. u 40 HP HST)

Zadní dva hydr. okruhy (4 rychlospojky) Vysoká průchodnost

Když je zařazena funkce HST linked pedal, tak se
sešlápnutím pedálu mění nejen pojezdová rychlost,
ale i otáčky motoru a tím velikost přenášeného
kroutícího momentu. Tím se snižuje spotřeba paliva
a zjednodušuje se provoz traktoru pro různé činnosti.
K dispozici pouze u modelů HST.

340mm

Převodovky použité u CK10 / serie 20 zajistí využití
potřebného výkonu a jeho efektivní přenos pro všechny
Nastavitelné odpružení sedadla poskytuje obsluze
modely. Manuální synchronizovaná převodovka má
pohodlnou jízdu i pro dlouhé hodiny provozu.
12 rychlostí vpřed a 12 vzad s reverzorem. Vynikající
Zatahovací bezpečnostní pás je standardně použit
hydrostatická převodovka HST poskytuje výkonný a
na všech traktorech KIOTI pro bezpečnost obsluhy.
efektivní přenos hnací síly ve třech rozsazích (Hi / Mid /
Low) pomocí snadno ovladatelné dvojice pedálů.

HST tempomat umožňuje udržovat traktor v určené Všechny modely 40 HP jak s kabinou, tak ROPS rámem, Minimální světlá výška 340 mm zajišťuje pohodlnou
rychlosti a otáčkách motoru dle nastavení obsluhy.
jsou dodávány standardně se dvěma zadními hydraul. jízdu i na kamenitém nebo nerovném terénu.
okruhy pro ovládání široké škály přídavných zařízení.

KIOTI TRAKTORY SERIE CK20 S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU
SPECIFIKACE
MODEL

CK3520

CK3520D

CK3520C

CK4020

CK4020D

CK4020C

• Naklápěcí volent
• Zadní vývodový hřídel
• 4 hydr.rychlospojky vzadu
(pouze pro 40 HP a kabinovou verzi)
• Joystick (pouze pro 40 HP)
• zadní zrcátka (2 ks)
• Parkovací brzda
• Přední pracovní světla
(pouze pro verzi s kabinou)
• Zadní pracovní světla
(pouze pro verzi s kabinou)
• Mlhovka
• Klimatizace / topení
(pouze pro verzi s kabinou)
• Odmrazovací mřížka zadního okna
(pouze pro 40 HP)
• Tažná lišta
• Kryt PTO
• Držák nápojů
• Skříňka na nářadí (pouze pro kabinu)
• Sedmi pinová zásuvka
• Podlahová rohož
• Auto PTO
• Bezpečnostní ﬁltr

MOTOR
Výrobce

Daedong

Model

3B183

Celkový výkon motoru
Jmenovité otáčky

35,0
2600

Typ

Objem válců
Palivová nádrž
Vývodový hřídel

38,0

min-1

Tříválcový, vodou chlazený, čtyřdobý diesel
3

1826

ℓ

34,0

cm

Nezávislý
vzadu: 540/750 uprostřed: 2000 (vol.)

min-1

HNACÍ ÚSTROJÍ
Převodovka

Manual

Počet rychl. stupňů

12 × 12

Uzávěrka diferenciálu

Vzadu standard

Pojezdové rychlosti vpřed

km/h

1,65 ~ 25,00

Pojezdové rychlosti vpzad

km/h

1,61 ~ 24,36

HYDRAULIKA
Ovládání tříbodového závěsu

Poloha

Poloha & tah

Poloha

-1

Poloha

Pracovní čerpadlo

l.min

26

Čerpadlo posilovače řízení

l.min-1

16,9

-1

42,9

Celkový průtok

l.min

Poloha & tah

Poloha

Upínání zadních ramen

Koule

Rychloupínáky

Maximální zdvih ramen

kg

1030

Zdvih ramen 610 mm od ok

kg

740

Počet rychlospojek hydraul. okruhů vzadu

4 (vol.)

•
•
•

4 (std.)

ROZMĚRY
Celková délka (s TBZ)

mm

3070

Celková šířka (min. rozchod)

mm

1385

Rozchod kol vpředu 4 WD

mm

1125

Rozchod kol vpzadu

mm

1102

Celková výška (se zem. pneu)

mm

Rozvor

mm

Světlá výška

mm

340

Poloměr otáčení (s brzdou)

mm

2450

Hmotnost (s rámem nebo kabinou)

kg

2500

2111

2315

•
•

1365

1514

2500

2111

2315

1314

1365

1514

PNEUMATIKY
Průmyslové přední

7-16

Zemědělské zadní

11.2-24

Travní přední

27×8.5-15

Travní zadní

41×14-20

Průmyslové přední

25×8.5-14

Průmyslové zadní

15-19.5

Zemědělské radiální přední

240/70R16

Zemědělské radiální zadní

360/70R24

* POZN.: Technické parametry a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Středové MID PTO
Přední závaží
Zadní závaží
Maják
Stereo rádio (pouze pro kabinu)
Stěrač zadního okna (pouze pro kabinu)
Výškově stavitelný etážový závěs
Rychloupínáky spodních ramen
(pouze pro 35 HP)
Odmrazování zadního okna (35 HP)
Stříška proti slunci (pouze pro ROPS)
Dolní teleskopické vymezení spodních
ramen
Joystick (pouze pro 35 HP)
4 rychlospojky hydrauliky vzadu
(pouze pro 35 HP w / ROPS)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1670

1314

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

Kat. Ⅰ

Typ TBZ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

• Čelní nakladač
• Rotavátor

KIOTI TRAKTORY SERIE CK10 S HST PŘEVODOVKOU

UKAS

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

0005

ISO 14001

OHSAS 18001

SPECIFIKACE
MODEL

CK3510HU

CK3510CH

CK4010HU

CK4010CH

• Naklápěcí volent
• Zadní vývodový hřídel
• 4 hydr.rychlospojky vzadu
(pouze pro 40 HP a kabinovou verzi)
• Joystick (pouze pro 40 HP)
• Zadní zrcátka (2 ks)
• Parkovací brzda
• Přední pracovní světla
(pouze pro verzi s kabinou)
• Zadní pracovní světla
(pouze pro verzi s kabinou)
• Mlhovka
• Klimatizace / topení
(pouze pro verzi s kabinou)
• Odmrazovací mřížka zadního okna
(pouze pro 40 HP)
• Tažná lišta
• Kryt PTO
• Držák nápojů
• Skříňka na nářadí (pouze pro kabinu)
• Sedmi pinová zásuvka
• Podlahová rohož

MOTOR
Výrobce

Daedong

Model

3B183

Celkový výkon motoru
Jmenovité otáčky

35,0
2600

Typ

Objem válců
Palivová nádrž
Vývodový hřídel

38,0

min-1

Tříválcový, vodou chlazený, čtyřdobý diesel
3

1826

ℓ

34,0

cm

Závislý
vzadu: 540/750 uprostřed: 2000 (vol.)

min-1

TRAINHNACÍ ÚSTROJÍ
Převodovka

HST

Počet rychl, stupňů

3 skupiny

Uzávěrka diferenciálu

Zadní standardní

Pojezdové rychlosti vpřed

km/h

0 ~ 23,91

Pojezdové rychlosti vpzad

km/h

0 ~ 21,52

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

HYDRAULIKA
Ovládání tříbodového závěsu

Poloha

Pracovní čerpadlo

l,min-1

26

Čerpadlo posilovače řízení

l,min-1

16,9

Celkový průtok

l,min-1

42,9

•
•
•
•
•
•
•
•

Středové MID PTO
Přední závaží
Zadní závaží
Maják
Stereo rádio (pouze pro kabinu)
Stěrač zadního okna (pouze pro kabinu)
Výškově stavitelný etážový závěs
Rychloupínáky spodních ramen
(pouze pro 35 HP)
• Odmrazování zadního okna (35 HP)
• Stříška proti slunci (pouze pro ROPS)
• Dolní teleskopické vymezení

Kat. Ⅰ

Typ TBZ
Upínání zadních ramen

Koule

Rychloupínáky

Maximální zdvih ramen

kg

1030

Zdvih ramen 610 mm od ok

kg

740

Počet rychlospojek hydraul, okruhů vzadu

4 (std,)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY
Celková délka (s TBZ)

mm

3070

Celková šířka (min, rozchod)

mm

1385

Rozchod kol vpředu 4 WD

mm

1125

Rozchod kol vpzadu

mm

Celková výška (se zem, pneu)

mm

Rozvor

mm

Světlá výška

mm

340

Poloměr otáčení (s brzdou)

mm

2450

Hmotnost (s rámem nebo kabinou)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

kg

• Čelní nakladač
• Rotavátor

1102
2500

2315

2500

2315

1395

1497

1670

1395

1497

PNEUMATIKY
Průmyslové přední

7-16

Zemědělské zadní

11.2-24

Travní přední

27×8.5-15

Travní zadní

41×14-20

Průmyslové přední

27×8.5-15

Průmyslové zadní

15-19.5

Zemědělské radiální přední

240/70R16

Zemědělské radiální zadní

360/70R24

* POZN.: Technické parametry a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Čelní nakladač

Specifikace nakladače
Specif

Čelní nakladač KIOTI KL4010 je speciálně navržen pro řadu CK10 / 20, poskytující
efektivní výkon s ovládáním joystickem, rychloupínací lopatou. Nakladač je navržen
tak, aby byl rychle a snadno připojen a odpojen s pomocí odstavného systému.
KL nakládačová řada využívá hydraulický systém traktoru s jednopákovým
ovládáním a plovoucí polohou, je dodáván s indikátorem úrovně lopaty.

A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
M
N

KL4010

Maxim
Maximální
výška zdvihu
Světlá výška při přídavném zařízení ve vodorovné poloze
Světlá výška při vykloněné lopatě

2500 mm
2360 mm
2010 mm
690 mm
Dosah při maximální výšce (45°)
Maximální úhel sklonu
48°
Dosah s lopatou na zemi
1580 mm
Maximální úhel zaklopení
28°
Hloubkový dosah pod úroveň země
135 mm
Celková výška v přepravní poloze
1260 mm
Hloubka lopaty (k zadní straně vnitřního pláště)
505 mm
Výška lopaty
526 mm
Hloubka lopaty (k otočnému čepu)
682 mm
Nosnost na čepech v maximální výšce (1520 mm)
832 kg
Síla v trhu
1571 kg
Nastavení pojistného ventilu (regulační ventil nakladače)
2560 psi
Jmenovitý průtok (traktor)
26,12 l/min
1524 mm / 1676 mm
Šířka lopaty
Přibližná hmotnost (s lopatou)
1524 mm: 435 kg / 1676 mm: 445 kg
Objem lopaty (velkoobjemové)
1524 mm: 0,266 m3 / 1676 mm: 0,286 m3
Maximální zdvihová síla
800 kg

Váš obchodní partner

LIT-CK10-ALL1
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www.traktorykioti.cz
www.facebook.com/traktorykioti
www.youtube.com/user/palspolsro
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