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TG 6000 sorozat
Teljesítmény és ki�nomultság kompakt méretben
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ILS-rendszer
Teljesen integrált

fülke (széria)
Hidraulika

teljesítmény
81,7 liter/perc
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Evolúció a hajtómű-technológiában: az új ISEKI Smart-gear hajtómű a kényelmes 
automatikus üzemmódot kombinálja a manuális váltóművek előnyeivel. 

Modell TG 6370 AL

Max. teljesítmény 40 LE

Max. teljesítmény [97/68 EG szerint] 27 kW

Lökettérfogat 1.647 cm³

Menetfokozatok száma

Emelőerő a csatlakozópontoknál

28 km/h

Méretek fülkével (HxSzxM)* mm

Méretek bukókerettel (HxSzxM)*

*a használt abroncsozástól függően

TG 6490 AGL
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Max. sebesség*

1400 kg

Kormányzás hidraulikus

Üzemanyagtartály térfgogat

Hajtómű

TG 6400 AHL TG 6490 AHL TG 6670 AHL

40 l

24/24 manuális/
automata

hidrosztatikus hidrosztatikushidrosztatikus

45 LE 55 LE 55 LE 66 LE

29 kW 36 kW 36 kW 48,5 kW

1.498 cm³ 2.197 cm³ 2.197 cm³ 2.216 cm³

40 l 53 l 53 l 53 l

3 3x2 (Hi-Lo) 3x2 (Hi-Lo)

1400 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg

31 km/h 36 km/h 30 km/h 30 km/h

hidraulikus hidraulikus hidraulikus  hidraulikus

3195x1390x2260 

-

3445x1446x2355

- -

Smart-gear hajtómű: kapcsolás vonóerő-
csökkenés nélkül. Az új, terhelés alatt kapcsol-
ható hajtómű (AGL modellek) egy olyan direkt
kapcsolású váltómű elvén működik, amely
két részhajtóműből áll, és a két meghajtó-
tengelye közül mindig az adott fokozathoz 
tartozó gondoskodik az erőátvitelről.

 maximális hajtóerő

 automatikus sebességváltás

 nagy menetsebesség (akár 36 km/h,
 modellfüggő)

 egyszerű és kényelmes kezelés

Az új kombinált, digitális/analóg műszeregy-
ség az összes fontos üzemi információt megje-
leníti a gépkezelő számára, pl. az összkerékhaj-
tásról, a hátsó hárompont emelőről, a kardán-
tengelyek fordulatszámáról, a haladási sebes-
ségről, az üzemóra állásról, stb.

3a/3b környezetvédelmi besorolású motorok
Az új 40 - 66 lóerős motorok a kedvező üzema-
nyag felhasználásuk mellett kiemelkedően ala-
csony károsanyag kibocsátással rendelkeznek. 
A sorozat csúcsmodellje (TG 6670) teljesíti a 3b
környezetvédelmi besorolás követelményeit.

A teljesen új átgondolású fülkébe a mindkét
oldalon megtalálható lépcső és kiegészítő
kapaszkodó segítségével  problémamentesen
szállhat be a kezelő.
Az új TG 6000-es traktorok a legkényelmesebb
ülőhelyet kínálják a klimatizált és kiemelkedő-
en tágas, új koncepciójú fülkében.

Az ergonomikusan elhelyezett pedálsor, vala-
mint az összes nagyszerűen áttekinthető ke-
zelőszerv a vezető látóterében helyezkedik el,
akinek ezáltal csak a munkavégzésre és a
vezetésre kell koncentrálnia.

3445x1446x2355
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3445x1446x2355

3445x1446x2555

TG 6490 AL
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55 LE

36 kW

2.197 cm³

53 l

2000 kg

26 km/h

hidraulikus

3

3445x1446x2355

3195x1390x2260 

3195x1390x2550 

TG 6370 AGL

40 LE

27 kW

1.647 cm³

33 km/h

24/24 manuális/
automata

1400 kg

hidraulikus

40 l

3195x1390x2260 

3195x1390x2550 
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