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kioti CK2810
compact tractor
28 pk
schakel of
hydrostaat

2 jaar garantie
eu parts center

KIOTI CK2810

compact tractor

Nieuw compact ontwerp
De compacte met hoog vermogen CK2810,
is gemaakt met een nieuw gestroomlijnd
motorkap ontwerp, dat het zicht en het onderhoudsgemak van de bestuurder verbeterd.
De verticaal openklapbare motorkap maakt
gemakkelijk toegang mogelijk voor inspectie
van luchtfilter, vloeistoffen, zekeringen en
elektrische componenten zoals de accu.

Neerklapbare Veiligheidsbeugel
Krachtige milieuvriendelijke motor
De krachtige milieuvriendelijke 28 pk
‘emissiearme’ motor biedt de bestuurder
een geluidsarme, soepele motor met veel
kracht voor alle werkomstandigheden.

De standaard neerklapbare veiligheidsbeugel (ROPS) maakt het snel en gemakkelijk
om te manoeuvreren op plaatsen met
weinig vrije ruimte boven de trekker.

Standaard 4 wiel aandrijving
Voorwiel aandrijving is makkelijk in te
schakelen met de hydraulische koppeling.

Hoog/Laag snelheid groepen
De Hydrostaat (HST) modellen hebben een
Hoog/Laag groepen hydrostaat om prestaties en efficiëntie te maximaliseren onder
alle omstandigheden.

Hydraulische pomp capaciteit
De grote hydraulische pomp capaciteit
maakt het mogelijk sneller te werken met
de werktuigen. Als beste in zijn klasse levert
Kioti met maar liefst 42,9 l/min opbrengst
de optimale prestatie voor efficiënt werken.

Stuurbekrachtiging

Hydrostatische Rijaandrijving (HST)

Met de hydraulische stuurbekrachtiging, ervaart
de bestuurder soepel reagerende besturing met
minimale inspanning voor de bestuurder, ongeacht
wat de taak is.

De HST modellen zijn uitgerust met in de praktijk
bewezen, zwaar uitgevoerde Hydrostaat welke
kracht soepel en efficiënt op de banden overbrengt.
Vooruit-Achteruit en rijsnelheid laat zich simpel
bedienen door een enkel voetpedaal zonder gebruik
van een koppelingspedaal of schakelhendels.

Cabine
Multifunctioneel
De Kioti CK2810 compact tracktor is uit te rusten met vele optie’s. Hier een verwarmde fabriekscabine met werklampen, ruitewissers en volglas ruimzicht. Ook de fronthef en frontaftakas
behoren tot de mogelijkheden. De combinatie sneeuwschuif en strooier achterop maken de
Kioti CK2810 de ideale winterdienst machine voor het smalle werk.

Ruimzicht vanaf de bestuurderszitplaats zorgt voor verhoogde veiligheid. De vlakke vloer, overzichtelijk
instrumenten paneel en ergonomisch
geplaatste bedienings armaturen
maken de CK2810 een comfortable
werkplek voor iedere bestuurder bij
iedere klus.

Tuin en park
Uitgerust met gazonbanden en een maaimachine voldoet de CK2810 prima voor tuin
en park werkzaamheden.

Standaard met Joystick

Verlicht dashboard
Het dashboard verlicht als de
motor start. Het digitale dashboard bevat een toerental-,
brandstof- en temperatuurmeter samen met een
optisch signaal voor
minimum brandstof of
hoge temperatuur in
de motor.

Het bedienen van de voorlader is bijzonder gemakkelijk door het gebruik
van één enkele JOYSTICK. De joystick
maakt het mogelijk om alle functies
met één hand uit te voeren. De hendel
gaat automatisch terug naar neutraal
en de lader stopt op de plaats waar de
joystick is los gelaten. De ingebouwde
zweef positie zorgt voor moeiteloos
volgen van de grondcontouren bij bijvoorbeeld sneeuwschuif of rolbezem.
Indien de tractor niet is uitgerust met
voorlader zijn de 2 DW ventielen te
gebruiken voor andere doeleinden.

Voorlader

Verlichting

EASY SPEED

‘De KIOTI KL2510 voorlader is speciaal ontworpen voor de CK2810 tractor, gebouwd
voor efficiënte prestaties en bestuurd met
een hand op de joystick. Snelle de- en
montage van de voorlader van de tractor en
ook het wisselen van werktuigen is voorzien
van een snelwisselsysteem.

De CK2810 is voorzien van volledige verlichting ook voor wegverkeer. Koplampen,
richtingaanwijzers, remlichten en alarmverlichting zijn standaard. Men kan ook nog
kiezen voor zwaailampen en werklampen.
Altijd optimaal zicht en gezien worden.

Optioneel is de HST uitvoering uit te rusten
met EASY SPEED. De verbinding tussen
rijpedaal en motortoerental zorgt voor soepel
rijden, laag brandstofverbruik en meer
comfort voor de bestuurder.

KIOTI CK2810

Specificaties

MODEL 			
CK2810 M				
CK2810 H
MOTOR
Model motor					
3A139LWB
Type 3 cilinder					 3 cilinder, watergekoelde diesel
Vermogen (pk)					 28
Aftakas vermogen (pk)			
24				23
Inhoud (cc)					1393
Nominaal toerental (tpm)					
2600
Branstoftank (ltr.)					 25
Aandrijflijn	
Koppeling					
Enkelvoudige schijf
Transmissie			Mechanisch				
Hydrostatisch
Versnellingen			
6V-2A 				
2 groep
Differentieel slot achter					
Standaard
Remmen					
Natte schijf
Aftakas			Afhankelijk direct				Onafhankelijk
Aftakas achter (tpm)					
540
Aftakas midden (optie) (tpm)					
(2000)
Hydrauliek systeem	
Pomp					Tandwiel (dubbel)
Capaciteit pomp (l/min)					
43 (17 + 26)
3-punts hefinrichting					Cat. 1
Hefvermogen (kg)					 546 (61cm achter de kogels)
Hefvermogen aan de kogels (kg)				
739
Positie/diepte regeling					Positie
Besturing					
Hydraulische stuurbekrachtiging
Banden
Trekkerprofiel
Voor					
7 - 12
		Achter					
11,2 - 16
Gazonprofiel
Voor					
23 x 8,50 - 12
		Achter					
33 x 12,50 - 16,5
Rij snelheden
Vooruit (km/u)			
1,2 - 18				
0 - 18 traploos
Achteruit (km/u)			
1,5 - 7				
0 - 12 traploos
Afmetingen
Lengte (incl. hefinrichting mm)				
2790
Breedte totaal (mm)					
1250
Hoogte met ROPS (mm)					
2335
Wielbasis (mm)					1520
Bodemvrijheid (mm)					340
Spoor voor (mm)					
960
Spoor achter (mm)					
950
Draaicirkel (met remmen)					
2,3
Gewicht met banden en ROPS (kg)		
1025				
1025
Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD UITRUSTING	
• Neerklapbare veiligheidsbeugel
• Stuurbekrachting
• Sperdifferentieel
• Dubbelwerkend ventiel achter
• Joystick voor bediening voorlader
• Volledige verlichting
• Onder trekhaak
• Natte schijfremmen

•
•
•
•

Snelheidsregeling op 3-punts hef
3-punts hefinrichting verstelbaar
Cruise control (op HST modellen)
Verstelbare luxe stoel met
veiligheidsgordel
• Achteruitkijkspiegel

OPTIONELE UITRUSTING	
• Middenondermaaier
• Frontgewichten
• Zonnedak
• Dubbelwerkend hydraulisch ventiel
• Easy Speed
• Frontaftakas
• Fronthefinrichting
• Luxe veiligheidscabine

Uw Kioti dealer informeert u graag:

www.kioti-tractors.eu
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl
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Luchtgeveerde stoel
Gazon / industriebanden
Werklampen
Voorlader
Achterlader
Maaidekken
Grondfrezen

