Akční nabídka
Zimní set
KIOTI CK3310 H

Motor: diesel, 3válec, zdvihový
obsah 1647 cm3, výkon 33 PS,
jmenovité otáčky: 2600 min-1,
objem nádrže 25 l.
Převodovka: 2 skupiny
× 3 stupně vpřed a 2 stupně
vzad, nebo dvě skupiny u hydrostatické převodovky.
Max. rychlost: H/M
17,15/17,34 km/h, tempomat
u verze s hydrostatem.
Řízení: servořízení, pohon všech
kol, uzávěrka diferenciálu.
Hydraulika: čerpadlo s výkonem
42,9 l/min (1–16,9/ 2–26 l/min)
180 barů, zdvihová síla zadních
ramen (61 cm od ok) 546 kg,
max. zvihová síla 739 kg.
Standardně 1 hydraulický okruh
vzadu, ovládaní pro 2 okruhy
joystickem.
Vývodová hřídel: vzadu:
1 3/8“, 6 drážek, ot. 540 min-1,
mezinápravová:1 3/8“, hřídel 6
drážek, ot. 2000 min-1 (za příplatek)

Akční cena: 585 000 Kč (bez DPH)

Rozměry:
Šířka (šíp. pneu std.):
1200 mm
Šířka (šíp. pneu úzká): 1140 mm
Šířka (travní pneu):
1278 mm
Výška s kabinou:
2220 mm
Výška s ochr. r.: 2277–2318 mm
Rozvor:
1520 mm
Délka:
3170 mm
Poloměr otáčení:
2350 mm
Světlá výška:
330 mm
Hmotnost:
1087–1290 kg
Největší technická přípustná/
povolená hmotnost přípojného vozidla: brzděný (M)
2000/2000 kg, nebrzděný
1000/1000kg.
Největší technická přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla: brzděný (H) 2000/2000 kg
nebrzděný 1000/1000 kg.
Traktor má ve standardu spodní
tažnou lištu s kolíkem (může být
nahrazen koulí K50). Pokud použijeme zadní výškově stavitelná
etážový závěs, tak NELZE použít
spodní tažnou lištu.

Ušetříte 79 800 Kč

Výbava akčního modelu
Agrokola P 6 - 12 / Z 9.5 - 18
Kabina Kioti - stěrač, pracovní světla, topení a zrcátka
Protihluková izolace kabiny (nutno objednat spolu s kabinou)
Čelní hydraulická ramena ECO, zdvih 750 kg
Hydraulický okruh vyvedený vpředu ovládaný joystickem
Výstražný maják 12 V
Pracovní světlo vzadu na kabině
Koule ISO 50 do tažné lišty
Radlice P&L 150 cm natáčecí včetně hadic
Rozmetadlo ROKI 150 l včetně kardanu, plachty a síta
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Akce platí do 31. 3. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Dovozce pro ČR
P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74b
59401 Velké Meziříčí

mob.: +420 602 539 748
e-mail: kioti@pal.cz
web: www.traktorykioti.cz
facebook: traktorykioti

Váš obchodní partner
Váš obchodní partner
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Servis, za kterým stojí lidé

