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TXG 237
Kommunális kistraktor – nagy teljesítmény, egész éves használat

www.varoskert.hu

Az új generáció
Ötvözze a sokoldalúságot kompakt teljesítménnyel! 
Az új összkerék hajtású TXG 237 a már minden téren 
bizonyított TXG sorozat hagyományaira épül. 
Továbbfejlesztett műszaki megoldások, ergonómiailag  
optimalizált kialakítás - egy meggyőző, egész évben
használható kommunális kistraktor, akár fülkés 
kivitelben is. Az új TXG 237 az eredeti ISEKI adapterek 
széles választékával bővíthető.



A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

Készült: 2015.09.

Városkert Kft.
H-2051 Biatorbágy
Tormásrét u. 5/a.
Tel.: +36 23 532 800
Fax: +36 23 532 801
E-mail: info@varoskert.hu
Web:  www.varoskert.hu

Áttekinthető kezelőszervek: minden fontos
(menet-) információ az új műszerfalon még

a legerősebb napsütésben is jól látható,
növelve ezzel a munkavégzés biztonságát.

 

Az új TXG 237-nek az ISEKI kommunális
traktorok 30 - 50 LE osztályával össze-
hasonlítva sem kell szégyenkeznie. Az 
új kialakítású TXG modellek esetében 
a „nagyobbak” teljesítőképessége, 
széles körű alkalmazhatósága és a 
professzionális kezelhetősége köszön 
vissza.

Modell TXG 237 A

Motorteljesítmény, max. 27 LE

Motorteljesítmény (ECE R24) 18 kW/24 LE

Lökettérfogat 1123 cm3

Hengerek száma 3

Üzemanyagtartály 21 l

Hűtés vízhűtés

Hajtómű 2 fokozatú hidrosztatikus

Sebesség 0 – 15 km/h

Összkerék meghajtás széria

Di�erenciálzár széria

Hidraulika szivattyú 24 l/perc

Hátsó hidraulika emelőerő 600 kg

Kormányzás hidraulikus

Méretek (H x Sz x M) 2480 x 1165 x 2100 mm

Front / has alatti kaszák 130 / 122, 137 és 153 cm

Mulcsozó kasza 137 cm

 

Átgondolt felépítés. A szélesre nyitható
motorháztető könnyen hozzáférhetővé teszi

a motor fő elemeit.

 

Gondosan kialakított választókarok a menet-
vezérléshez, illetve a kardántengelyekhez

 (az egyes funkciókhoz tartozó karok külön 
színnel jelöltek).

 

Vonószem

Opció: komfort fülke, adapterek széles választéka. 

Kényelmes kezelés. Az előre- és hátramenet
ergonomikusan kialakított 2 pedálos rendszer-

rel történik. A nagy lábtér biztosítja a hosszú
órákig tartó fáradságmentes munkavégzést.

Gyorscsere-rendszerrel
ellátott kompakt kialakítású
ISEKI homlokrakodó (opció).

 
 

ISEKI frontemelő:
rövid építésű és
rendkívül stabil.
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