CK3510 /CK3510H /CK4010/CK4010H KIOTI TRACTOR

KIOTI
CK3510
CK3510H
CK4010
CK4010H

ISO 9001
NO.954596

Specificaties
MODEL		 CK3510		CK3510H		 CK4010		CK4010H
MOTOR
					
3B183LWM-E1		3B183LWM-E1		3B183LWM-E1		3B183LWM-E1
Model		

Type

3-cilinder, watergekoelde diesel		

Motorvermogen

pk (kW)		35 (26,1)				39 (28,7)

Aftakas vermogen

pk (kW)

Cilinderinhoud

30,8 (23)		

28 (21)		

33,5 (25)		

1826			
cc				

Nominaal toerental
Inhoud brandstoftank

					

AANDRIJFLIJN

Koppeling		

Transmissie		 Geschakeld		 Hydrostaat		Geschakeld		 Hydrostaat
9X3		3 groepen		

Aftakas					
Onafhankeliijk
omw/min				

540 / 750

Midden aftakas toeren

omw/min				

2000 (optioneel)

•

•

Max. hefvermogen (61cm achter de kogels) kg				
1030 (740)			

•

			
Positieregeling			
Optie 2 stuks			

•

Voor trekker (gazon, industrie) profiel				

7-16 (28x8,50-15 – 25x8,50-15)

Achter trekker (gazon, industrie) profiel				

11,2-24 (41x14-20 – 15-19,5)			

Vooruit

					
km/h

1,52 - 25		

0 - 25		

1,52 - 25		 0 - 25

KL4010

Achteruit

A. Maximale hefhoogte

2500mm

AFMETINGEN

B. Vrije hoogte incl. grondbak vlak

2234mm

Totale lengte incl. 3- punts hefsysteem mm				
3010			

C. Vrije hoogte incl. grondbak gekanteld

1839mm

Totale breedte (bij minimale spoorbreedte mm				
1400

D. Bereik bij maximale hoogte

321mm

Totale hoogte

mm				
2430			

Wielbasis

mm 				

1670

1660mm

Bodemvrijheid

mm 				

340

42 °

Spoorbreedte

G. Maximale opschephoek
H. Graafdiepte onder maaiveld

124mm

J. Totale hoogte in hefpositie

1345mm

L. Diepte van de grondbak

470mm

M. Hoogte van de grondbak

560mm

N. Diepte van de grondbak tot de draaipen

660mm

S. Hefcapaciteit tot maximale hoogte bij draaipen

764kg

T. Opbreekkracht bij draaipen

km/h

1,90 - 16		

0 - 25		

1,90 - 16		

0 - 25

Midden aftakas 2000 toeren
Werklamp achter
Cruise control (alleen op HST modellen)
Zwaailamp
Zonnedak
Lage trekhaak
Gereedschapskist
Heflatten casette type (alleen op 35pk)
Frontgewichten (Set (6) 26kg per stuk)
Wielgewichten (25kg x 4 stuks)
Joystick kit met 2x DW ventiel (alleen op 35pk)
Dubbelwerkend ventiel (2 stuks) alleen op 35pk)
Easy Speed op HST modellen (alleen op 35pk)
Kioti cabine

Aanbouwdelen
•
•

Voorlader
Grondfrees

					

Voor

mm				
1132

Achter

mm				
1302

Mininmale draaicirkel (met rem) m 				
Gewicht met standaard banden kg

2,4			

1300		1300		1300		1300

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.					

1469kg

Afmeting hefcilinders

Ø 65x425

Afmeting bakcilinder

Ø 50x395

Breedte grondbak

1676mm

Gewicht grondbak

112kg

www.kiotibenelux.nl

Gewicht zonder bak

332kg

www.kiotibenelux.be

Grondbak capaciteit

290 ltr

Telefoon +31 (0)181 45 88 45

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

•
•

			 Hydraulische bekrachtiging			
					

SNELHEIDSBEREIK

•
•

Standaard 2 stuks + 2 stuks op joystick

Model

F. Afstand met grondbak op de grond

•

•

BANDEN

56 °

•

3-punts hef					
Cat. Ⅰ

Besturing

E. Maximale kantelhoek

•

•

l/min				 44,4 (27,04 extern)

Standaard aantal DW ventiele		

De Kioti KL4010 voorlader is ontworpen voor de CK 3510/4010,
die een eenvoudige bediening bied met een enkele joystick.
De Kioti voorlader met een geintegreerd afzetsysteem is
ontwikkeld om snel af- en aan te koppelen. De KL series
gebruiken het hydraulieksysteem van de trekker. Kenmerken
zijn de eenhendel bediening met zweefstand en een
vlakstelling indicator.

•

•

					

3-punts hef controle systeem		

Voorlader Specificaties

•

•

Aftakas toeren

Pomp					
Tandwielpomp			

Voorlader

•

Opties

Remmen					Meervoudige natte platen

Maximale capaciteit pomp

•

Parkeerrem
Claxon
Volledige verlichting
Aftakas afscherming
Bekerhouder
Achteruitkijkspiegel
Aanhangwagen stekkerdoos 7-polig
Trekbek voorzijde
Vloermat
Joystick (alleen op 40pk)
Vanghaken op hefinrichting (alleen op 40pk)
Easy Speed op HST modellen (alleen op 40pk)

9X3		3 groepen

Differentieel					
Differentieelslot achter

HYDRAULIEK SYSTEEM

•

•

Dubbele droge plaat		 Enkele droge plaat		 Dubbele droge plaat		 Enkele droge plaat

Versnellingen		

•

•

34			

ℓ

•

•

2600
omw/min				

info@pols.nl

OHSAS 18001
NO:K033008

Standaard uitrusting
•

32 (24)

ISO 14001
NO.771475

Uw Kioti dealer informeert u graag:

CK10 SERIE
DE COMPACTE TRACTOR

2 JAAR GARANTIE

CK3510 /CK3510H /CK4010/CK4010H KIOTI TRACTOR

De verlichting van het moderne
dashboard zorgt voor optimaal zicht
zowel overdag als 's-nachts.

HST Easy Speed
De HST Easy Speed hendel is een
verbinding tussen motortoerental
en hydrostaat rijpedaal. Eenmaal
ingeschakeld zorgt het voetpedaal
voor rijsnelheid en motortoerental,
eenvoudig rijplezier.

Sperdifferentieel

Het voetpedaal zorgt voor
eenvoudige in/uit schakeling van het
sperdifferentieel, altijd de benodigde
tractie op ieder terrein.

9x3 Mechanische Transmissie
Met 9 versnellingen voorwaarts en 3
achterwaarts is de juiste versnelling
binnen handbereik.
De tweede en de achteruit versnelling
zijn gesynchroniseerd voor optimaal
bedieningsgemak bij werkzaamheden
waar veel geschakeld wordt.

Verlichting en
waarschuwingslampen
De modern uitgevoerde wegverlichting
zorgt voor de hoogste veiligheid
tijdens transport over de weg.

Ervaar de kracht
van de

CK10 Serie
Centraal markering
De central markering op de
motorkap helpt bij het rijden in
rechte lijnen.

Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging is standaard op
de CK 10 serie dus zonder moeite
een bocht maken zelfs met een
volle grondbak van de voorlader.

Twin HST pedalen
De Twin HST pedalen maken het
mogelijk om gemakkelijk en snel voor
of achteruit te rijden of
soepel tot stilstand te komen. De
pedaal druk is geminimaliseerd om
vermoeidheid bij langdurig
gebruik te verminderen.

Joystick (standaard op 40pk)
Voorlader werk wordt simpel door gebruik
van de joytick. Automatisch retour naar
0-stand. In zweefstand volgt de grondbak
de contouren van het oppervlak.

340 mm

Modern Dashboard

CK3510 /CK3510H /CK4010/CK4010H KIOTI TRACTOR

Krachtige HST Transmissie

Milieuvriendelijke Dieselmotor

Hoge bodemvrijheid

HST modellen zijn voorzien van robuuste hydrostaat
aandrijving voor efficiënt vermogen. De 3 groepen
transmissie (laag/midden/hoog) met Twin pedaal
bediening maakt het werk eenvoudig, soepel en veilig.

De Kioti 3B183 motor met zijn bewezen
prestaties en duurzaamheid voldoet aan alle
EEC Stage 3A emissie eisen.

De hoge bodemvrijheid van 34cm maakt het werken
op ongelijk terrein makkelijker en veiliger.

KIOTI TRACTOR
DE WAARDEVOLLE INVESTERING

