KIOTI SUB-COMPACT TRACTOR CS2610
ISO 9001
NO:954596

Specificaties

* Voorlader model: KL115-2-E-SA Tractor model: CS2610
* Middenondermaaier model: SM2410

MODEL

Middenondermaaier Specificaties

Voorlader Specificaties
MODEL

SL2410

Contragewicht

479 kg

Maximale hefhoogte t.o.v. draaipunt

1,810 mm

Maximale hefhoogte onder grondbak

1,638 mm

Ruimte met grondbak 45° gekanteld

1,295 mm

Reikwijdte bij maximale hefhoogte

SM2410

Type

Zijlossend

Maaibreedte

1520mm

Maaihoogte

25.4 - 101.6mm

Transporthoogte

152.4mm

45°

Versnellingstype

Spiral bevel

1,332 mm

Aantal messen

3

678 mm

Maximale kantelhoek grondbak
Reikwijdte met grondbak aan de grond

MODEL

Maximale terug kantelhoek

27°

Graafdiepte

130 mm

Totale hoogte in transportstand

925 mm

Diepte (horizontale afstand)

507 mm

Hoogte (verticale hoogte)

Rotatie snelheid messen

2841 toeren

Mes tip snelheid

20.2 m/s

Mes lengte

523mm

459 mm

Maaidek dikte

3.2mm

Lengte (horizontale afstand)

588 mm

Totale breedte

1,823mm

Maximale hefcapaciteit, draaipunt grondbak

306.3 kg

Totaal lengte

1,168mm

Opbreekkracht draaipunt grondbak

604 kg

Maximale duwkracht grondbak

503 kg

Totaal hoogte

296mm

Aandrijf type

Kruiskoppeling & V-snaar

Overdrukventiel afstelling (Loader Control Valve)

130 - 135 kg/cm2

Benodigde flow (Hydrauliek systeem)

13.4 l/min

Breedte grondbak

Cyclus tijd (sec)
Heffen
Zakken
Grondbak kiepen
Grondbak terug kiepen

Toepasbaar met voorlader

122 cm

1500 toeren 2000 toeren 3000 toeren
16
2.3
6.2
2.9

8.1
2.2
2.8
2.3

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

Hefinrichting type

3.8
2.1
2.3
2.2

MOTOR
Model
Type
Motor vermogen
PTO
Motor inhoud
Nominaal motor toerental
Brandstof tank inhoud
AANDRIJVING
Transmissie
Versnellingen
Differentieel Blokkering
Rem
PTO
Achter PTO
Mid PTO
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomp
Pomp Capaciteit (Max. flow rate)
Hefinrichting
Maximum hef capaciteit (60 cm achter hef)
Hydraulisch Lift Control Systeem
Stuurinrichting
BANDEN MATEN
Voorband industrie/gazon
Achterband industrie/gazon
SNELHEID
Voorwaarts
Achterwaarts
Afmetingen
Totale lengte (inclusief 3-punts hef)
Totale breedte (minimale bandenmaat)
Totale hoogte (met ROPS)
Wielbasis
Min. Bodem vrijheid
Voor
Spoorbreedte
Achter
Min. Draaicirkel (met rem)
Totaal gewicht, incl. ROPS

CS2610

PK(KW)
PK(KW)
cu.in.(cc)
toeren
l

S773L-EU
3 Cil. Diesel met gesloten Radiatorsysteem
26 (19.4)
20.5 (19.3)
69.0 (1131)
3,000
25.5

tpm
tpm

l/min
kg

HST
Oneindig, 2 standen
Achter Standaard
Natte Schijf Type
Onafhankelijk
540
2,200
Tandwiel
24.6
Categorie I
715 (318)
Positie
Stuurbekrachtiging
18x8.5-10
26x12.00-12

km/h
km/h

0 ~ 16.6
0 ~ 11.2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
kg

2,523
1,270
2,280
1,400
162
1,164
1,270
2.540
700

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

3-punts hefinrichting
Ja

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

www.kiotibenelux.nl
www.kiotibenelux.be
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl

Uw Kioti dealer informeert u graag:

ISO 14001
NO:771475

Standaard uitrusting

• PTO Achter
• Mid PTO
• Joystick Ventiel*
• Stuurbekrachtiging
• Parkeer rem
• PTO Cover
• Koplampen
• Waarschuw / knipperlichten
• Bekerhouder
• Toeter
• Achteruitkijkspiegel
• 7 Pin stekker aansluiting
• 12v aansluiting
* Wanneer Voorlader wordt gekocht
bij de tractor.

Opties
• Hydraulisch ventiel voorzijde
• Hydraulisch ventiel achterzijde
• Werklampen achter
• Frontgewicht (60kg)
• Cruise Control
• Canopy Kit
• Trekhaak Voor
• Hydrauliek filter Beveiliging

Aanbouwdelen
• Voorlader
• Middenondermaaier

OHSAS 18001
NO:K033008

2 JAAR GARANTIE
EU PARTS CENTER

KIOTI SUB-COMPACT TRACTOR CS2610

KIOTI SUB-COMPACT TRACTOR CS2610

Simpele bediening, robuust en krachtig

Overzichtelijke bedieningshendels links Achter aftakas en 3-punts hef

Ergonomisch werkstation

De Hydrostaat met 2 groepen (transport- en
werksnelheid) zorgt voor de ideale snelheid/
trekkracht verhouding. De achterste en middelste
aftakas worden met 1 simpele hendel apart of samen
in of uit het werk gezet. Door de middenondermaaier
is de maaihoogtehendel reeds voorgemonteerd.

De achter aftakas en de sterke 3-punts
heﬁnrichting zorgen voor universele aankoppeling
van alle werktuigen. De opklapbare aftakas
beschermkap geeft extra ruimte voor aankoppelen.
De gebogen onderste heflatten zorgen voor het
gemakkelijk aankoppelen van werktuigen.

Ergonomisch ontworpen werkstation, alles
binnen handbereik zorgt voor een gemakkelijke
en comfortabele bediening. De gordel en de
aanwezigheidssensor in de stoel zijn gemonteerd
om de veiligheid te vergroten.

Overzichtelijke bedieningshendels rechts

Midden PTO

12V stopcontact

Ook de natte dubbele plaatkoppeling en de
3-punts hefinrichting achter worden met een
aparte hendel bediend. Links of rechts alles
vanaf de zitplaats van de bestuurder te bedienen.

De standaard midden PTO (2200 toeren) maakt het
mogelijk om bijvoorbeeld een middenondermaaier
te monteren.

De CS2610 is standaard voorzien van een 12 volt
stopcontact.

Verlicht dashboard

Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging is standaard op de
CS2610 dus zonder moeite een bocht
maken zelfs met een volle grondbak
van de voorlader.

Uniek motorkap design
De nieuw ontworpen gestroomlijnde
motorkap vergroot het zichtveld van
de bestuurder, en vergemakkelijkt
de toegang tot, luchtfilter, Vloeistof
vul/controlepunten, zekeringen, en
electrische componenten.

Twin HST pedalen

60

Premium Dieselmotor

Vierwielaandrijving

Koplampen

Neerklapbare ROPS beugel

De moderne 26pk sterke dieselmotor heeft een
groot vermogen maar tegelijk een laag brandstof
verbruik. Motorkap uit één stuk zorgt voor
gemakkelijke toegang voor service en onderhoud.

4WD is standaard bij de CS2610. Één keuze
hendel voor 2WD of 4WD. Trekkracht op afroep
zonder de zitplaats te verlaten.

55W lampen geven het meeste licht in deze
tractor klasse. Veilig, betrouwbaar en optimaal
zicht op de weg.

De standaard opvouwbare ROPS beugel maakt
het mogelijk gemakkelijk en snel in hoogte
beperkte ruimtes te manoeuvreren.

Het dashboard licht op wanneer de motor
is gestart. Het digitale meter pakket
bestaat uit een urenmeter, brandstof/
tempera tuurmeter en brandstof/
temperatuur waarschuwingslicht.

o

D e Tw i n H S T p e d a l e n
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.

