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Dovolte, abych se představil:
Mr. DK Kioti, váš nový pomocník
Kromě jiných novinek přinesl rok 2015 také ekonomickou řadu traktorů Kioti DK, která navazuje na osvědčené 
a oblíbené stroje řady LX. Na rozdíl od předchůdce je rozšířená paleta motorů a možnost reverzu „hydro-shutle“.

Traktory řady DK se vyznačují novým 
designem, zlepšenou ergonomií ob-
sluhy a v neposlední řadě odolnými 
a úspornými motory Kioti. Všechny 
verze jsou vybaveny připojitelným po-
honem 4 x 4, série DK s funkcí Bi-spe-
ed dosahuje poloměr otáčení 2,65 m, 
standardem je servořízení.
Velmi jednoduchá konstrukce trakto-
ru s mechanickým ovládáním a celko-
vé rozměry předurčují sérii DK k po-
užití nejenom v komunální sféře, ale 
i například pro práci ve vinohradech 
a sadech.
Traktory série DK 10 o výkonu 45, 50 
a 55 k s možností středního nebo zad-
ního ochranného rámu jsou zařaze-
ny podle jeho umístění do kategorie 
T1 nebo T2. Celková šíře stroje bez 
ohledu na výkon motoru je 1410 mm. 
Standartní výbava obsahuje kromě ji-
ného tříbodový zavěs kategorie I, PTO 
s otáčkami 540 a 540E, mechanickou 
převodovku 16 x 16 s plazivými rych-
lostmi a zvýšenou pojezdovou rych-
lostí na 34 km/h.

Neoddiskutovatelnou výhodou je 
i značná světlá výška traktoru s hod-
notou 388 mm a sériově montovaný 
výškově stavitelný zadní závěs. Trak-
tory Kioti série DK jsou osazeny hyd-
raulickými čerpadly s nejvyšším průto-
kem oleje ve své třídě.

Technické parametry řady DK:
  pohon 4 x 4 s připojitelným poho-

nem přední osy
  maximální rychlost vpřed 34 km/h
  hydraulické čerpadlo s průtokem 55 l/h
  ochranný rám uprostřed nebo vzadu
  PTO 540/540 ECO
  výškově stavitelný zadní závěs
  tříbodový hydraulický závěs kat I., 

DK 5510 kat II.
  mechanická převodovka 16 x 16 

s plazivými převody
  minimální šířka 1410 mm
  výška 2232 mm
  světlá výška 388 mm

(pes)
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Kioti DK 5510 je osazen přeplňovaným tříválcovým motorem CRDi 
splňujícím emisní normu stupeň 3B

Letošní novinkou je série komunálních traktorů KIOTI DK 4510, 5010 
a 5510 s výkony 45, 50 a 55 koní

Ovládání je velice jednoduché a všechny prvky jsou přehledně umístěny

Traktory Kioti DK 4510 a 5010 jsou osazeny čtyřválcovým 
dieselovým motorem s atmosférickým plněním o výkonu 45 k a 49 k 
a objemem 2430 cm3, splňujícím emisní normu stupeň 3A


