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Centraal depot in Europa
Vlak bij de havens van Rotterdam is het centrale depot voor Kioti Europa. Kioti heeft voorrang gegeven aan de
onderdelen leveranties en het Europese onderdelen magazijn bevat ca. 60.000 verschillende onderdelen met een
hit-rate van 97% zodat de 23 landen in Europa verzekerd zijn van snelle levering. Met een voorraad van 3-400
tractoren kan de tractor snel ter plaatse zijn binnen Europa.

KIOTI INDUSTRIAL
In 1974 werd in Zuid-Korea de groep Daedong-Kioti opgericht. Met
inmiddels 65 jaar ervaring is het concern uitgegroeid tot de vooraanstaande producent met 6 vestigingen. In Zuid-Korea is de KIOTI groep
de nr.1 op het gebied van produktie en distributie van agrarische
machines.
De groep bestaat uit:
• De produktie fabriek. Hier worden de tractoren van 22 tot 90 pk,
de rijstplantmachines en de UTV voertuigen geproduceerd.
• De staal gieterij.
• De KIOTI dieselmotoren fabriek.
• De transmissie fabriek met productie van hydrostatische
aandrijvingen, versnellingsbakken en aandrijfassen.
• De ketting fabriek.
• De vestiging KIOTI USA.
• De Nederlandse vestiging KIOTI EUROPE B.V.
De fabrieken produceren meer dan 20.000 tractoren per jaar in de
compact en landbouw segmenten en daarnaast worden de Mechron
UTV en de sub-compact CS2610 geproduceerd.

KIOTI Benelux en KIOTI Europa
De tractoren en onderdelen binnen de Benelux en Europa
worden gedistribueerd vanuit Zuidland (Rotterdam).
Hiervandaan vertrekken dagelijks onderdelen, tractoren

www.kioti-tractors.eu

info@pols.nl

en UTV voertuigen naar de importeurs in geheel Europa.
Met de komst van KIOTI EU geeft de fabriek het belang
van de Europese markt aan.

T +31(0)181 45 88 45
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Kioti CS2610

Sub-compact tractor Kioti CS2610

Technische gegevens

SCHERPSTE

PRIJS

GARANTIE

JAAR

MODEL	CS2610

E U PA RT S

CENTER

Bedieningselementen links
De 2 snelheidsgroepen (veld- en
transport) zorgen voor het juiste
vermogen en snelheid onder alle
omstandigheden. De aftakas achter
en middenonder kunnen samen of
apart ingeschakeld worden door 1
hendel. Links zit ook de hendel voor
maaihoogte instelling en inschakeling
van het maaidek.

•
•
•
•
•

Hydrostatische aandrijving
26 pk Dieselmotor
4-wielaandrijving
Hydraulisch ventiel achter
Wegverlichting

CS 2610 met robuuste voorlader
en middenondermaaier.

Bediening rechterzijde

Middenaftakas

12 V aansluiting

Een hendel schakelt simpel de
meervoudige koppeling van de
aftakassen in. Ook de hefinrichting
achter is aan de rechterzijde. Vermogen en kracht binnen handbereik.

De middenaftakas (2200 t/min) zorgt
voor de aandrijving van bv. Middenondermaaier.

De 12 V elektrische stekkerdoos
zorgt voor de bediening van accessoires.

1e klas dieselmotor

4-wielaandrijving

Stuurbekrachtiging

De 26 pk zware dieselmotor met
een optimale verbranding combineert een hoog vermogen met
laag brandstofverbruik. De koel- en
hydrauliekvloeistoffen zijn eenvoudig
toegankelijk voor de chauffeur.

De 4-wielaandrijving is eenvoudig
in te schakelen met een hendel.
Optimale trekkracht.

De stuurbekrachtiging
zorgt voor moeiteloos
manoeuvreren onder
alle omstandigheden.
Zelfs met een voorlader is sturen licht
en nauwkeurig.

Hydrauliek ventiel

Veiligheidsbeugel

De CS210 is uitgerust met een
dubbelwerkend hydraulisch ventiel.
Uitbreiding met 2 extra is mogelijk.

De veiligheidsbeugel is snel neerklapbaar voor omstandigheden waar
de hoogte beperkt is.

Ergonomisch bedieningsplatform

De aftakas achter en de 3-puntshefinrichting verzorgen de aandrijving en
het heffen van vele aanbouwwerktuigen. De afdekplaat van de aftakas
en de gebogen heflatten zorgen voor
een moeiteloos aankoppeling.

Het ergonomisch ontworpen bedieningsplatform geeft de chauffeur de
mogelijkheid van beide zijden op te
stappen. Op de luxe stoel zijn alle
bedieningshendels binnen bereik
en heeft de chauffeur een volledig
overzicht. De vlakke vloer zorgt voor
optimale bewegingsvrijheid. Een
doordacht ontwerp.

Nieuw
KIOTI CK2810
28 pk
schakel of
hydrostaat

Verlicht dashboard
Het dashboard wordt verlicht zodra
de motor start. Af te lezen zijn
alle vitale functies van de tractor.
Richtingaanwijzers, tachometer,
brandstofniveau en temperatuur.
Ook zijn de waarschuwingssignalen
voor brandstof en koelvloeistof makkelijk af te lezen.

Vooruit-Achteruit,
2 pedalen
De hydrostatische transmissie voor vooruit en
achteruit rijden wordt
bediend door 2 pedalen. Deze bepalen de
rijrichting, acceleratie
en snelheid van de
tractor. De chauffeur
regelt zonder moeite
of inspanning alle
bewegingen van
de tractor met de
rechtervoet.

www.kioti-tractors.eu

Diesel 3-cil, vloeistof gekoeld
26 pk
19,4 pk
1131 cc
3000 t/min
25,5 lt.
Hydrostatisch
2 groepen traploos
Standaard op achteras
Natte schijfremmen
Onafhankelijk
540 t/min
2200 t/min
Tandwiel
24,6 l/min
Cat 1.
550 kg
318 kg
Positieregeling
Stuurbekrachtiging
18 x 8,5 – 10
26 x 12,00 – 12
0-17 km/uur
0-11,2 km/uur
2493 mm
1181 mm
2235 mm
1400 mm
162 mm
1164 mm
1270 mm
2,54 m
675 kg

let op: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische gegevens
Model	CK2810
Model
CK2810 M/HST
Type motor
3A139LWB
Vermogen
28 pk
Aftakas
24/22,3
Cilinder inhoud
1393 cc
Transmissie
6V2A/2 groepen
Hefvermogen
546 kg
hefvermogen
739 kg
Gewicht
1025 kg
let op: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
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Aftakas achter en 3-puntshefinrichting

Motor
Type
Vermogen
Aftakas
Cilinder inhoud
Toerental nominaal
Brandstof tank
AANDRIJVING
Transmissie
Groepen
Sperdifferentieel
Remmen
Aftakas
Aftakas achter
Aftakas middenonder
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomp
Capaciteit pomp (max.)
Hefinrichting 3-punts
Hefvermogen aan de kogels
Hefvermogen 61 cm achter de kogels
Hefinrichting systeem
Besturing
BANDEN
Voor: gazon-, industrieprofiel
Achter: gazon-, industrieprofiel
SNELHEID
Vooruit
Achteruit
AFMETINGEN
Totale lengte (incl. 3-punts hefinrichting)
Breedte totaal
Hoogte totaal (incl. veiligheidsbeugel)
Wielbasis
Bodemvrijheid
Spoor
Voor
Achter
Draaicirkel (met remmen)
Gewicht met veiligheidsbeugel

Standaard uitrusting
• Aftakas achter 540 t/min
• Aftakas middenonder 2200 t/min
• Hydraulisch ventiel achter
• Stuurbekrachtiging
• Parkeerrem
• Wegverlichting
• Trekhaak achter
• Claxon
• Knipperlichten
• 12 V aansluiting

Accessoires Kioti
• Frontlader
• Middenondermaaier
• Cabine
* Neem contact op met uw lokale
dealer voor meer opties en
werktuigen.

Optioneel
• Hydraulisch ventiel voor
• 2e en 3e ventiel
• Werklampen achter
• Frontgewichten
• Zonnedak

ISO 9001
NO:954596

ISO 14001 OHSAS 18001
NO:771475 NO:K033008
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Kioti RX6010

De robuuste Kioti RX6010

Technische gegevens
SCHERPSTE

PRIJS

GARANTIE

JAAR

MODEL

E U PA RT S

CENTER

Gesynchroniseerde versnellingsbak 12 x 12

Interieur Comfort

Luxe stoel

De airconditioning en pollenfilter
zorgen voor een aangename werkomgeving voor de bestuurder ook in
de zwaarste omstandigheden.

De ergonomische geveerde stoel is
volledig instelbaar op de bestuurder
voor een comfortabele werkomgeving. Efficiënt voor het productieniveau van de tractor en de chauffeur.

Voorruit

Luxe ruimzicht cabine

Omkeerinrichting

De hoge kwaliteit van de voorruit en
haar vorm geven een ruim zicht en
dempen het geluid van buitenaf.

Zelfs de langste werkdag wordt
aangenaam door de luxe, mooi en
functioneel ingerichte cabine.

De RX 6010 is leverbaar met mechanische en hydraulische omkeerinrichting.

De gesynchroniseerde versnellingsbak zorgt voor moeiteloos schakelen. Met 12 versnellingen vooruit en
12 achteruit kan de bestuurder alle
taken moeiteloos aan.

• 59 pk 4-cilinder turbo diesel
• Ruimzicht cabine met airco
• 4-wielaandrijving, 12 versnelling V-A
met omkeerinrichting
• Zeer wendbaar

Externe hefcilinders
op hefinrichting
De tractoren van de serie RX zijn
standaard uitgerust met 2 externe
hefcilinders (links/rechts) voor een
hefvermogen van 2.377 kg

Design motorkap en grill
Het nieuwe design van de motorkap
verhoogd het zicht op het werk. Met
een openingshoek van 60gr. is de
toegankelijkheid gewaarborgd tot
motor en onderhoud.

Turbo motor met respect
voor de omgeving

Hydraulisch inschakeling
aftakas en AUTO

De turbo diesel motor met 59 pk
levert een geluidsarme werkomgeving met hoog vermogen.

De aftakas achter wordt eenvoudig
ingeschakeld met een knop. Men
kan kiezen voor handmatig of
automatische inschakeling. Voor de
veiligheid zorgt de AUTO instelling,
die er voor zorgt dat de aftakas
automatisch in- en uitgeschakeld
wordt bij hefinrichting beweging of
wanneer men kiest voor de achteruit
versnelling. Veilig, snel en optimaal
gebruik van het koppel van de
aftakas.

Nieuw type schijnwerpers
Het nieuwste model schijnwerpers
zorgen voor maximale verlichting
voor een veilige werkomgeving.

Hydraulische ventielen

Brandstoftank

Stuurbekrachtiging

De inschakeling van de 4-wielaandrijving is een simpele druk op de
knop.

De dubbelwerkende hydraulische
ventielen (extra ventielen optie)
maken het mogelijk een groot aantal
werktuigen te monteren. De bediening in de cabine is overzichtelijk en
eenvoudig.

Met 90 liter inhoud kan de tractor
lange dagen maken zonder bij te
vullen.

De stuurbekrachtiging helpt moeiteloos sturen bij alle manoeuvres. De
korte draaicirkel zorgt voor optimale
wendbaarheid.
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Model
Hefhoogte maximaal
Hoogte met bak
Hoogte zonder bak
Maximale hoek gekantelde bak
Breedte van de bak
Inhoud van de bak
Inhoud bak geladen
Bakcilinder
Hefsnelheid
		

KL601
2900 mm
2608 mm
2169 mm
71°
2032 mm
351 liter
544 liter
63,5 x 358 mm
4,3 sec

let op: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.

www.kioti-tractors.eu

MOTOR
Motor
4B243TLWM
Type
Turbo diesel 4-cil, vloeistof gekoeld
Vermogen
59  pk (44 kW)
Aftakas
49,1 pk (36,6 kW)
Cilinder inhoud
2.435 cc
Toerental nominaal
2600 t/min
Brandstof tank
90 lt.
AANDRIJVING
Transmissie
Droge plaatkoppeling
Groepen
Synchro Shuttle
Sperdifferentieel
Standaard op achteras
Remmen
Natte meervoudige schijfremmen
Aftakas
Onafhankelijk
Aftakas achter
540 – 1000 t/min
Aftakas ???
????
4 wiel aandrijving
Hydraulisch elektrische inschakeling
HYDRAULISCH SYSTEEM
Pomp
Dubbele tandwiel
Capaciteit pomp (max.)
1e : 41,6, 2e : 26 l/min
Hefinrichting 3-punts
Cat II.
Hefvermogen aan de kogels
Hefvermogen 61 cm achter de kogels
2300 kg
2000 kg
Hefinrichting systeem
Positie-, Mix- en Trekkrachtregeling
Aantal hydraulische ventielen
1 DW, 2 en 3 optie
Besturing
Stuurbekrachtiging
BANDEN
Voor: AG profiel (gazon-, industrieprofiel optie)
9,5-20
Achter:AG profiel( gazon-, industrieprofiel optie)
14,9 – 28
SNELHEID
Vooruit
1,88 – 37,5 km/uur
Achteruit
1,85 -36,9 km/uur
AFMETINGEN
Totale lengte (incl. 3-punts hefinrichting)
3700 mm
Breedte totaal
1730 mm
Hoogte totaal (incl. cabine)
2610 mm
Wielbasis
210000 mm
Bodemvrijheid
400 mm
Spoorbreedte voor
1375 mm
achter
1375 mm
Draaicirkel (met remmen)
3,2 m
Gewicht met cabine en AG banden
2559 kg
let op: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische gegevens voorlader

4-wielaandrijving

RX6010

Standaard uitrusting
• Stuurbekrachtiging
• Sperdifferentieel
• Aftakas achter 540 - 1000 t/min
• Dubbele natte schijfremmen
• Hydraulisch ventiel achter DW
• Joystick
• Verstelbare stoel
• Veiligheidsglas voor
• Werklamp voor
• Onder trekhaak
• Parkeerrem
• Wegverlichting
• Claxon, verlichting
• 12 V aansluiting

Optioneel
• 2e en 3e hydraulisch ventiel
• Frontgewichten 10 x 27 kg
• Fronthefinrichting en frontaftakas
• Remventiel
Accessoires Kioti
• Voorlader
* Neem contact op met uw lokale
dealer voor meer opties en
werktuigen.

ISO 9001
NO:954596

ISO 14001 OHSAS 18001
NO:771475 NO:K033008
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kioti mechron 2210

Het transportvoertuig kioti mechron 2210
SCHERPSTE

PRIJS

•
•
•
•
•

Hydraulische stuurbekrachtiging
Verlichting compleet
3 zitplaatsen
Trekhaak achterzijde
Veiligheidsframe ROPS

GARANTIE

JAAR

Technische gegevens
MODEL 	Mechron 2210

E U PA RT S

CENTER

Bodemvrijheid

Beschermbeugel

Banden

Door de grote bodemvrijheid van wel
31 cm kan u eenvoudig de obstakels
passeren.

Met de robuuste beschermbeugel
wordt de bestuurder, de vooras en
het differentieel beschermd tegen
obstakels in het ruwe terrein.

Grote diameter banden geven goede
grip, hoge trekkracht en optimaal
comfort.

Robuust chassis
Robuust uitgevoerd chassis voor
maximale veiligheid voor bestuurder
en passagiers.

MOTOR
Model 3C100LWU
Vermogen
Cilinderinhoud
Toeren/min
Brandstoftank
AANDRIJVING
Type
Groepen
Snelheid
Remmen
4WD
Besturing
Besturing
VERING
Voorvering
Achtervering
AFMETINGEN
Lengte
Breedte
Hoogte
Spoorbreedte voor
achter
Wielbasis
Gewicht
Bodemvrijheid
Aanhanger gewicht
Laadvermogen (ledig voertuig)
Draaicirkel
LAADBAK
Lengte x breedte x hoogte
Laadvermogen in bak
BANDEN
Voor en achter keuze uit 3 profielen
Zitplaatsen
Kiepen van de laadbak
Spatborden voor
Kleur
Snelheidsmeter
Trekhaak achterzijde

Diesel motor vloeistof gekoeld
3-cilinders 22 pk
1007 cc
2.800 t/min
28 liter
CVT snaar
Laag-Neutraal-Hoog-Achteruit
Automaat van 0-40 km/uur
Hydraulische schijfremmen
4-wielaandrijving naar keuze
hydraulische stuurbekrachtiging
Onafhankelijk type MacPherson
Onafhankelijk, A-frame, Wishbone
2.852 mm
1.543 mm
1.940 mm
1.261 mm
1.228 mm
1.940 mm
765 kg
304 mm
590 kg
725 kg (500 kg met bak en bestuurder)
4.0 m
978 x 1.427 x 293 mm
500 kg
25x 10 -12 of 26x 10-12 (gazon)
3 zitplaatsen
Handmatig
Standaard
Oranje/grijs
Standaard
Standaard

let op: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Transmissie

Vering achteras

Voorvering

Remmen

Dieselmotor

Snelheidskeuze

Opberg vak

Bekerhouder

Het voertuig is uitgerust met een
constant variabele transmissie met
2 groepen. (werk- transportstand).
Aandrijving op 2 of 4 wielen naar
keuze.

Bijzonder goed geveerd  door de
instelbare Wish-bone constructie.
Voor alle omstandigheden de juiste
comfortabele vering.

Net als bij auto’s een onafhankelijke voorvering. Comfortabel, veilig
onder alle omstandigheden bij alle
snelheden.

Voor en achter hydraulische schijfremmen garanderen uw veiligheid
en verlangen weinig onderhoud.

De soepele 22 pk dieselmotor met
3 cilinders en vloeistofkoeling is
economisch in het verbruik en zorgt
voor het juiste vermogen op het
juiste moment.

Met 1 hendel kiest u voor off-road of
wegtransport. 1 hendel om 4-wielaandrijving in te schakelen.
Eenvoudig, overzichtelijk doeltreffend.

Een opberg vak met afsluitmogelijkheid. Geen verlies van belangrijke
zaken die u mee wilt nemen.

Comfortabele bekerhouder. Voor
bestuurder en bijrijder een veilige,
eenvoudig te bereiken plaats voor
beker of fles.

Standaard uitrusting
• Hydraulische stuurbekrachtiging
• Verlichting compleet
• Buitenspiegel
• Trekbek voorzijde
• Trekhaak achterzijde
• Veiligheidsframe ROPS
• Bull-bar voorzijde

Zonnedak (optie)

Front

Laadbak

Trekhaak

Sperdifferentieel

Dashboard

3 personen

De perfecte bescherming van de
bestuurder en bijrijders tegen regen
en zonneschijn.

Eenvoudig te openen en modern
design.

De stalen laadbak kan beladen worden
met 500 kg last. Eenvoudig met de
hand te kiepen of in combinatie met het
hydraulische set (optie) ook vanaf de
bestuurderszitplaats.

De trekhaak is laag aangebouwd om
het optimale trekpunt te bereiken.
Voor sleepwerkzaamheden of een
aanhanger.

Voorzijde voorzien van differentieel
Achterzijde voorzien van handmatige
inschakeling
Met de Mechron is het zwaarste
terrein begaanbaar.

Het ergonomisch dashboard geeft
direct overzicht over de bedieningsarmaturen. Alle belangrijke functies
op de juiste plaats en gemakkelijk te
bereiken.

Een goede zitting voor de bestuurder
en een comfortabele bank voor 2
bijrijders. Zo vervoert u efficiënt en
veilig 3 personen.
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Hydraulische opties
• Laadbak hydraulisch kiepen
• Dubbelwerkend ventiel (25 l/min)
• Fronthef
* Neem contact op met uw lokale
dealer voor meer opties en
werktuigen.

Optie voor zitplaats
• Zonnedak
• Voorruit met wisser
• Cabine met verwarming
ISO 9001
NO:954596

ISO 14001 OHSAS 18001
NO:771475 NO:K033008
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TECHNISCHE GEGEVENS LEVERINGSPROGRAMMA kioti

série CK + CS

MODEL 	CS2610		CK22 		CK22 HST 		CK28 M/HST		CK35 		CK35 HST
Model motor
3C100LWB
3A139LWB
3A165LWM
3A165LWH
Type motor
Kioti 3-cilinder watergekoelde dieselmotor
Vermogen (pk)
26
22
28
34
Aftakas vermogen (pk)
19.7
17.5
16.2
24/22.3
27.6
26.5
Cilinder inhoud (cc)
1100
1007
1393
1647
Transmissie
2 groep hst
6V2A
2 groep hst
6V2A / 2 groep hst
8V8A
3 groep hst
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)
318
503
546
800
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
550
720
739
1145
Gewicht incl. standaard banden en rolbeugel (kg)
660
890
904
1025
1475
1480

série DS + LX

MODEL		
Model motor
Type motor
Vermogen (pk)
Aftakas vermogen (pk)
Cilinder inhoud (cc)
Transmissie
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)

DS4110 				
DS4510 				
4A200LWM
4A220LWM
Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor
41
45
31.4 / 2600
35.1 / 2600
1999
2197
8V8A
8V8A
1100
1100
1420
1420
1600
1605

série EX

Compleet programma kwaliteitstractoren

MODEL
Modèle (TIER 4)
Type motor
Vermogen (pk)
Aftakas vermogen (pk)
Cilinder inhoud (cc)
Transmissie
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)  
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)

EX40 		
EX40H 		
EX50
4A200LWM
4A200LWH
4B243LWH        
              Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor
41
49
34
32.5
41.7
1999
2435
24V24A
3 groep hst
24V24A
1250
1250
1565
1565
1780
1745
1800
1990
1955
2010

LX500L
4B243 LWL

série RX

MODEL			
RX6010PC						
RX6010C
Model motor
4B243TLWM-K
4B243TLWM
Type motor
Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor Turbo
Vermogen (pk)
59
Aftakas vermogen (pk)
49,8
Cilinder inhoud (cc)
2435
Transmissie
12V12A
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)
2000
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
2285
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)
2559
DK551
4A220TLWB

série DK

MODEL
Model motor
Type motor
Vermogen (pk)
Aftakas vermogen (pk)
Cilinder inhoud (cc)
Transmissie
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)

54
45,2
2197
12V12A
1390
1925
2175

90,5
4400
12V12A
2400 of 2900
2950 of 3400
3455

DX7510
1104D-44T

DX9010
1104D-44T

série DX

MODEL
Model motor
Type motor
Vermogen (pk)
Aftakas vermogen (pk)
Cilinder inhoud (cc)
Transmissie
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)
Hefvermogen tussen de kogels (kg)
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)

UTV 4x4

49
41
2435
16V16A
1070
1405
1690

MODEL						MECHRON 2210
Model motor
Kioti 3C100LWU
Type motor
CVT  Variateur
Vermogen (pk)
22
Snelheid (km/h)
0 - 40
Cilinder inhoud (cc)
1007
Vitesses
R/N/L/H
Laadcapaciteit (kg)
500
Gewicht (kg)
740

EX50H
4B243LWH

37.5
3 groep hst

1785
1995

DK903
1104D-44T Tier III
Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor

Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor
72.4
61.1
4400
16V16A
2400 of 2900
2950 of 3400
3500

89.2
72.7
4400
16V16A
2400 of 2900
2950 of 3400
3500

dealer informatie

B E N E L U X
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