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ISEKI kompanija įkurta 1926 m. Japonijoje. 
1971m. įkūrė savo padalinį Europoje.

Šiuo metu tai yra pasaulinis koncernas, kuriame 
dirba 7000 darbuotojų, metinė apyvarta siekia 
apie 4 milijardus litų.

Gaminami produktai skirti žemės ūkio 
reikmėms, taip pat teritorijų, kelių, 
komunalinio ūkio priežiūrai.
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sXG 216 h
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SvarbiauSia - žolėS pjovimo kokybė ir vairuotojo 
komfortaS

- 2 cilindrų dyzelinis variklis;

- didžiausia variklio galia 16 AG (prie maksimalių sūkių);

- kuro bako talpa 18 litrų;

- 102cm pločio žolės pjovimo agregatas;

- 2 žolės pjovimo peiliai, sukonstruoti išgauti geriausią pjovimo kokybę;

- maksimalus vairuotojo komfortas;

- šiuolaikiškas dizainas;

- 380 litrų žolės surinkimo talpa;

- Mechaninė arba hidraulinė pavara Jūsų pasirinkimui.

Greita ir patogi prieiga prie variklio ir jo komponentų.

Ergonomiška variklio gaubto atidarymo rankenėlė. 

Valdymas 2 pedalais, ergonomiškas ir komfortiškas.

Per centrinę traktoriaus dalį sumontuota žolės išmetimo anga 
suteikia galimybę taip pat sėkmingai surinkti nupjautą žolę 
nepriklausomai nuo to, iš kurios pusės bus pjaunama žolė traktoriaus 
judėjimo kryptimi.

Žolės pjovimo aukščio reguliavimas, 6 pozicijos: 30,40,50,60,70,90 mm.

Žolės surinkimo talpa pagaminta iš kokybiškų medžiagų, konstrukcija 
suteikia galimybę iki viršaus ją pripildyti nupjauta žole, gerai filtruoja 
dulkes.

Žolės surinkimo talpa gali būti 
ištuštinama jungiklio pagalba, 
kuris sumontuotas prie vairuo-
tojo sėdynės (tik modeliui su 
elektriniu žolės ištuštinimu).   

SAFETYSAFETY
100%

Naujasis SXG žolės pjovimo traktorius 
atitinka reikliausias saugumo darbe 

nuostatas.

modelis sXg 216 H sXg 216 H

Cilindrų kiekis 2

Variklio galia, maks. 16 AG 16 AG

Kuro bako talpa
18 litrų 18 litrų

Variklio darbinis tūris 688 cm3

Maksimalus greitis 11 km/val

Atstumas tarp ratų (ratų bazė) 1220 mm

Ilgis x plotis x aukštis 2500x1066x1190mm

Pjovimo plotis 1020mm

Žolės surinkimo talpos dydis 380 l

Pavara (greičių dėžė) mechaninė Elektrinė hidraulinė
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sXG 323/326
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NaudiNgaS 365 dieNaS per metuS.

Šis traktorius dyzeliniu varikliu ir blokuojamu diferencialu gali būti naudojamas 
aplinkos priežiūros įmonių reikmėms, sporto aikštynų priežiūrai, komunalinį ūkį 
tvarkančiose įmonėse, viešbučių teritorijų tvarkymui, turizmo paskirties objektuo-
se. Taip pat tai tinkamas pasirinkimas universalios technikos ieškantiems privačių 
namų ūkių savininkams. Žolės surinkimo talpa gali būti ištuštinama standartiniame 
aukštyje arba hidraulinio mechanizmo pagalba iškeliant ją į beveik 2 metrų aukštį. 
Didelis montuojamų padargų pasirinkimas suteikia galimybę naudoti šį traktorių 
ištisus metus, daugeliui skirtingų sezoninių darbų. 

- Dyzelinis 3 cilindrų variklis;

- Didelis sukimo momentas, maks. 22kW/27AG galios variklis;

- Kuro bako talpa 21 litras;

- Itin didelė pjovimo galia;

- Hidrauliniam žolės ištuštinimo variantui didesnė surinkimo talpa;

- Greita ir patogi prieiga prie variklio ir jo komponentų;

- darbiniai padargai keičiami lengvai ir greitai;

- išskirtinė žolės pjovimo kokybė;

- Elektrinės grandinės su saugikliais;

- Šiuolaikiškas dizainas.

modelis sXg 323 sXg 326

Cilindrų kiekis 3

Variklio galia, maks. 22 AG 27 AG

Variklio galia pagal ECE R24 standartą
15 kW 18 kW

Kuro bako talpa 21 l

Variklio darbinis tūris 1123 cm3

Maksimalus greitis 15 km/h 16,5 km/h

Pavara (greičių dėžė) Hidraulinė

Diferencialo blokavimas Standartinė komplektacija

Atstumas tarp ratų (ratų bazė) 1365 mm 1420 mm

Ilgis x plotis x aukštis 3215 x 1285 x 1300 mm 3215 x 1420 x 1665 mm

Pjovimo plotis 1220 - 1370 mm

Žolės surinkimo talpos dydis (modeliui 
su hidrauliniu ištuštinimu)

600 l

Žolės surinkimo talpos dydis (standar-
tiniam modeliui)

550 l

Vairuotojo vieta traktoriuje apsaugota 
rėmais, hidrauliniai elementai izoliuoti nuo 
atsitiktinio žmogiškojo kontakto.

Modernus, informatyvus prietaisų skydelis, apšviestas LED 
šviestuvais.

Valdymas 2 pedalais, ergonomiškas ir komfortiškas.

Prie sėdynės iš dešinės pusės sumontuota žolės surinkimo talpos 
išvertimo svirtis ir rankinio stabdžio svirtis.

Ergonomiška variklio gaubto atidarymo rankenėlė. Variklio elektrinės 
grandinės saugikliai sumontuoti po variklio gaubtu.

1970 mmSAFETYSAFETY
100%
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TXG-serija
Superkompaktiški traktoriai
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galiNga ir uNiverSali „mažoji“ komuNaliNė techNika.

Informatyvus prietaisų skydelis suteikia operatoriui galimybę 
stebėti iškart kelis traktoriaus veikimo parametrus nenulipant nuo 
vairuotojo sėdynės.

4 varomais ratais, tik 1.16m pločio klasikinis žolės pjovimo traktorius, dėl savo univer-
salumo naudingas bent kuriuo metų laiku. Galimi darbiniai agregatai: šluota, sniego 
peilis, trąšų ir smėlio barstytuvas, vairuotojo kabina.

Dėl universalumo, ekonomiškumo ir patvarumo šį traktorių dažnai renkasi komuna-
lines paslaugas teikiančios įmonės, teritorijų priežiūros (angl. facility management) 
įmonės.

modelis tXg 237 a

Variklio galia, maks. 27 AG

Variklio galia pagal ECE R24 standartą 18kW/24AG

Variklio darbinis tūris 1123cm3

Cilindrų kiekis 3

Kuro bako talpa 21 litras

Aušinimas vandeniu

Pavara (greičių dėžė) 2 pakopų hidrostatinė

Maksimalus greitis 15 km/val.

4 ratų pavara Standartinė komplektacija

Diferencialo blokavimas Standartinė komplektacija

Hidraulinis siurblys 24l/min.

Keliamoji galia, žemiausioje jungtyje 600 kg

Vairas Su stiprintuvu

Ilgis x plotis x aukštis 2480x1165x2100 mm

Priekyje tvirtinamas žolės pjovimo 
agregatas

130/137/150cm

Mulčiuojantis pjovimo agregatas 137cm

Variklio dangtis pagamintas iš aukštos kokybės lakštinio plieno. 
Atidarius variklio dangtį, atsiveria patogi prieiga prie variklio ir jo 
komponentų.

Didelio tikslumo svirtys eigos ir GTV (galios tiekimo veleno) 
paleidimui.

Priekabos užkabinimo mova.

Opcija: vairuotojo kabina.

Lengvai valdomas. Judėjimo kryptis pirmyn-atgal keičiama 2 pedalų 
pagalba.

ISEKI elektra valdomas priekinis 
(frontalinis) krautuvas greitai montu-
ojamas. Darbas su krautuvu nemažina 
traktoriaus stabilumo.
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Tm 3205 serija
4 rataiS varomaS
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apgalvotaS, ergoNomiškaS dizaiNaS.

Didesnės galios variklis ir hidraulinė sistema, nauja mechaninė arba hidrostatinė 
pavarų dėžė, mažas triukšmo lygis kabinoje – išskirtiniai TM serijos kompaktinių 
traktorių bruožai. 

ISEKI inžinierių sukaupta patirtis ir į ateitį orientuoti techniniai sprendimai naujai 
apibrėžia visais ratais varomų traktorių galimybes.

Lengvai suprantama: geltona svirtis – GTV, oranžinė – variklio 
paleidimas/pavaros paleidimas. Tikslus ir sklandus mechanizmų 
paleidimas.

Modeliui AHL (darbinės įrangos tvirtinimas): 2 hidraulinės sklendės 
darbinės įrangos valdymui.

modelis

tm 3215 tm 3245 tm 3265 al tm 3265 aHl

Mechaninė 
pavarų 
dėžė

Hidrostatinė 
pavarų 
dėžė

Hidrostatinė 
pavarų 
dėžė

Mechaninė 
pavarų 
dėžė

Hidrostatinė 
pavarų dėžė

Variklio darbinis tūris 1123 cm3 1123 cm3 1123 cm3 1498 cm3 1498 cm3

Variklio galia, maks. 24 AG 27 AG 30 AG 30 PS 30 PS

Variklio galia pagal ECE R24 
standartą 15kW/20AG 15kW/20AG 18kW/24AG 20kW/27AG 20kW/27AG

Sukimo momentas, maks. 63Nm prie 1700 aps./min. 79Nm prie 2600 
aps./min.

85Nm prie 2600 
aps./min.

85Nm prie 2600 
aps./min.

Kuro bako talpa 28 litrai

Pavara

Mechaninė pavarų dėžė P8/A8 - - P8/A8 -

Pirmyn-atgal Perstumiama 
svirtis - - Perstumiama 

svirtis -

Hidrostatinė - 3 pakopų 3 pakopų - 3 pakopų

Pirmyn-atgal - 2 pedalai 2 pedalai - 2 pedalai

Maksimalus greitis 23 km/val. 24 km/val. 25 km/val. 23 km/val. 25 km/val.

ILS vairo sistema -
Standartinė 

komplek-
tacija

Standartinė 
komplek-

tacija
- Standartinė kom-

plektacija

Pastovaus greičio palaikymo 
sistema -

Standartinė 
komplek-

tacija

Standartinė 
komplek-

tacija 
-

Stabdys Įmerkti tepale diskiniai stabdžiai 

Galinis GTV (galios tiekimo velenas) 540 aps./min. , esant apkrovai perjungiama elektrohidraulinės diskinės sankabos pagalba

Tarpašinis GTV 2000 aps./min., esant apkrovai perjungiama elektrohidraulinės diskinės sankabos pagalba

Hidraulika

Vairavimo sistemoje 12.6 litro

Darbinėje sistemoje 20.6 l/min.

Keliamoji galia 650 kg

Vairas Pilnai hidraulinis, su tiesioginiu ratų valdymu

Išmatavimai (mm)

Ilgis 2820 2820 2880 2880

Plotis 1210-1195

Atstumas tarp ratų (ratų bazė) 1560 1560

Modeliui AL (darbinės įrangos tvirtinimas): standartiškai 1 valdiklis, 
antras- kaip opcija.

Daugiafunkcinis šviesų reguliavimo perjungėjas.

Judėjimo kryptis keičiama vienos svirties pagalba. Judėjimo atgal 
greitis apie 30% mažesnis, nei judėjimo pirmyn. Po 8 greičių pozicijas 
pirmyn ir atgal suteikia galimybę pasirinkti reikiamą greitį kiekvienoje 
situacijoje. Hidrostatinė greičių dėžė AHL modelyje yra bepakopė ir 
valdoma 2 pedalų pagalba.

Tolygus pasvirimo kampo reguliavimas: priekinėje traukėje integruo-
tas priekinės darbinės įrangos užkabinimo svirties pasvirimo kampo 
reguliavimas.

Tvirtas plieninis rėmas: naudojamos aukštos kokybės medžiagos 
garantuoja ilgą komponentų tarnavimo laiką. Toks požiūris jau seniai 
tapo ISEKI gamybos standartu. Taip pat hidraulinė ir elektrinė sistema 
gaminama vadovaujantis aukščiausiais šios pramonės standartais.



10

Th 4005 serija
kompaktiNiai traktoriai 
komuNaliNėmS reikmėmS
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kompaktiška fuNkcioNalumo ir galioS 

dimeNSija. 

modelis tH 4295 aHl tH 4335 aHl tH 4365 aHl

Variklis ISEKI dyzelinis variklis su Easy-Start sistema

Variklio galia, maks. 33 AG 37 AG 40 AG

Variklio galia pagal ECE R24 standartą 21 kW 25 kW 27 kW

Variklio apsukų skaičius 2500 aps./min. 2600 aps./min. 2600 aps./min.

Variklio darbinis tūris 1498 cm3 1498 cm3 1647 cm3

Cilindrų kiekis 3

Kuro bako tūris 35 litrai

Pavara (greičių dėžė) Hidrostatinė bepakopė

Pavaros nustatymo lygiai 3

Valdymas 2 greta esantys koja valdomi pedalai

Pastovaus greičio palaikymo sistema Standartinė komplektacija

Maksimalus greitis judėjimui pirmyn 30 km/val.

Maksimalus greitis judėjimui atgal 20 km/val.

ILS vairo sistema ISEKI lengvo vairavimo sistema

GTV (galio tiekimo velenas) Galinis ir tarpašinis GTV – standartinė kompletacija, priekinis GTV – opcija pagal 
užsakymą

Sklandaus paleidimo jungiklis Atskiras jungiklis įjungti GTV, standartinė komplektacija 

Hidraulika

Darbinėje sistemoje 28 29.2 29.2

Vairo sistemos siurblyje 11.9 12.2 12.2

Bendra apimtis 39.9 41.4 41.4

Standartinė tritaškė jungtis KAT1

Keliamoji galia 1150 kg

Vairas Visiškai hidraulinis

Visiškai automatinė klimato palaiky-
mo sistema

Opcija pagal užsakymą

Priekabos kablys DIN30, reguliuojamas rankiniais įrankiais

Bendras ilgis 3095mm

Plotis, AS matmuo Ne mažiau 1130mm

Plotis, RA matmuo Ne mažiau 1280mm

Opcija: kompaktiška svirtis elektrohidrauliniam valdymui – 
daugiafunkcinė, reguliuojama viena ranka.

Guminis kilimėlis ant kabinos grindų sumažina triukšmą, saugo 
šilumą ir, ypač žiemą, apsaugo nuo drėgmės patekimo ant 
metalo paviršių kabinoje (mažinama korozijos rizika). 

Sklandaus GTV paleidimo jungiklis – standartiškai naudotas TG 5000 
serijos modeliams, dabar ir TH 4005 serijos modeliuose.

Stoge integruoti papildomi šviestuvai – ypač naudingi žiemos 
metu. Salono oro filtras užtikrina švarų orą kabinos viduje.

Pirmą kartą komunalinėms reikmėms skirtą kompaktinių 4 varomais ratais traktorių 
seriją TH 4000 ISEKI kompanija pristatė savo demonstraciniuose stenduose 2011 me-
tais. Tai yra 3 modeliai, kurių variklio galia nuo 33 iki 40 AG.

Naujieji TH 4005 serijos modeliai turi kelis svarbius patobulinimus, lyginant su TH 4000 
serija: patobulinta priekinio tilto konstrukcija, nauja vairo konstrukcija, taip pat dar tvir-
tesnis nešantysis rėmas. Jis geriau absorbuoja judesio energiją, kuomet dirbama su 
priekyje montuojama didelio svorio darbine įranga.

Šarnyrinė ašis.
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TG 5005 serija
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*

aukštųjų techNologijų juNgiNyS.

Du jungikliai GTV dinamikos nustatymui, jų poveikis 
atsispindi valdymo displėjuje. 

Aukštos kokybės vairuotojo kabinoje sumontuota sėdynė 
ant oro pagalvės. Modeliui TG 5475 AHL tai yra opcija 
pagal užsakymą. Kabinos konstrukcijos pagrindinė idėja 
yra vairuotojo darbo vietos ergonomiškumas.

Skaitmeniniame displėjuje pateikiama daug informacijos:  pagal jį 
galime ne tik nustatyti darbinio režimo ekonomiškumą, bet ir būti 
tikram, kad mechanizmas veikia be sutrikimų, nenukrypdamas nuo 
būtinų techninių parametrų. Techninės priežiūros indikatorius įspėja 
vairuotoją, kada planuoti priežiūros darbus. Arba padeda diagnozuoti 
gedimą pagal klaidos pranešimą ekrane.

Nauji TG 5005 serijos modeliai išsiskiria patvarumu ir sukonstruoti kad atitiktų visus 
komunalinių paslaugų teikėjų reikalavimus. Moderni, adaptyvi pavara suteikia 
galimybę sklandžiai dirbti bent kuriuo metų laiku. Didesnis vairuotojo komfortas 
ir traktoriaus manevringumas. Galimi 2 pavaros pasirinkimai – Q-Shift arba naujoji 
E-Hydrostat. ISEKI suteikia galimybę pasirinkti išskirtines optimizuotas pavaros siste-
mas pagal kliento unikalius poreikius.

Minkšta operatoriaus darbo vieta atitinka TUV reikalavimus (Vokie-
tijos kokybės standartas) ir yra unikali rinkoje: nors kompaktiška, 
tačiau joje telpa 2 žmonės, sėdynės atsilenkia, nenaudojamas 
sėdynes galima sulankstyti ir atlaisvinti erdvę salone.

modelis tg 5390 aQl tg 5395 aHl tg 5470 aQl tg 5475 aHl

Variklio galia, maks. 45 AG 55 AG

Variklio galia pagal ECE R24 
standartą

29kW/40AG 35kW/48AG

Pavara Q-Shift Hidrostatinė 
bepakopė, 3 nusta-

tymo lygiai

Q-Shift Hidrostatinė 
bepakopė, 3 nusta-

tymo lygiai

Eiga Visi varomi ratai

Maksimalus greitis 30 km/val.

Vairo mechanizmo tipas (vairo 
stiprintuvas) 

Pilnai hidraulinis

Matmenys (IxPxA) su kabina 3140x1390x2150 mm 3450x1462x2160 mm

Matmenys (IxPxA) su įrangos 
užkabinimo kabliu

3140x1390x2570 mm 3450x1462x2570 mm

Atstumas tarp ratų (ratų bazė) 1770 mm 1900 mm

Kuro bako talpa 50 litrų 50 l

Keliamoji galia 1400 kg 1700-2000 kg

maksimalaus greičio ribotuvas

dinamikos valdymas

pastovaus greičio palaikymo sistema

Pastovaus greičio palaikymo sistema su elektriniu valdikliu, dinamikos 
valdymas vyksta hidrostatiniu būdu, didžiausias leidžiamas greitis gali 
būti koreguojamas nenulipant nuo vairuotojo sėdynės.

Judėjimo kryptis keičiama iš kairės pusės nuo vairo esančia 
svirtimi.

e-hydroStat
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Tja 8000
daugiafuNkciNiS ir uNiverSaluS

m

ažas slėGis

į G r u n Tą
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SukurtaS atlikti įvairiauSiaS užduotiS - dėl 
fuNkcioNalumo ir galioS.

Priklausomai nuo padangų dydžio

Šios serijos traktorių pagrindinė panaudojimo sritis yra komunalinis ūkis, tačiau jie pui-
kiai atlieka įvairias funkcijas ir žemės ūkyje bei miškininkystėje. Su traktoriumi galima 
naudoti tiek originalius ISEKI darbinius agregatus, tiek standartinius sodininkystės, 
daržininkystės, vynuogynų, grūdinių kultūrų apdirbimo padargus. Dėl savo universa-
lumo naudingas bent kuriuo metų laiku. Dažnai šį traktorių renkasi klientai auginantys 
vaismedžius, daržoves, taip pat medelynai, gyvulininkystės ūkiai, mažesnius žemės 
plotus apdirbantys ūkininkai.

Naujoji ISEKI sinchronizuota pavara 

TJA 8100 modelyje  sumontuotas perjungėjas, kurio padėtis keičiasi priklausomai nuo apkrovos. Kaip visad prioritetas teikiamas vairuotojo komfortui 
darbo vietoje. Naujosios Shuttle-Shift svirties pagalba eigos kryptis iš pirmyn į atgal perjungiama vienu piršto judesiu. Naujosios TJA serijos mode-
liuose naudojama sinchronizuota pavara suteikia galimybę optimaliai pasirinkti greitį pagrindiniame darbiniame režime – nuo 0.3 iki 12 km/val. 
Didesnio judėjimo greičio reikalajauntiems darbams atlikti, TJA traktoriai pasiekia iki 39 km/val. greitį.

SiNchroNizuota 
pavara

modelis tJa 8080 tJa 8100

Variklis

Maksimali galia 86 AG 102 AG

Galia pagal 97/68 EG standartą 60kW 74kW

Variklio darbinis tūris 3300 cm3

Pavara

Grupės 3

Režimai judėjimui pirmyn 18 36

Režimai judėjimui atgal 18 36

Maksimalus greitis 39 km/val.

Hidraulika

Darbinėje sistemoje 66 l/min.

Vairo sistemoje 26 l/min.

matmenys

Ilgis 3830 mm 3950 mm

Plotis 1833 mm 1835-1925 mm

Aukštis 2560 mm 2610 mm

Mažiausias posūkio spindulys (išorinis) 6600 mm

Common Rail variklis
3 cilindrų SISU variklio konstrukcija suteikia traktoriui dau-
giau galios prie mažesnio kuro suvartojimo. Pažangi vari-
klio konstrukcijos technologija (įpurškimas aukštu slėgiu, 
Intercooler‘is, variklio valdymas) atitinka išmetamųjų dujų 
standarto dalies 3B reikalavimus ir pagal šį rodiklį pakelia 
komunaliniams darbams naudojamų traktorių standartą į 
naują lygį.  

Sinchronizuota pavara
Naujoji asinchroninė pavara suteikia galimybę išgauti 
maksimalią galią bent kuriame judėjimo greičio taške, nuo 0.3 
iki 39 km/val. Taip pat padidina vairuotojo darbo komfortą.

4 pakopų visų ratų pavara
Nesvarbu ar jūs dirbate maksimalia apkrova, ar minimalia, 
ar siekiate maksimalaus manevringumo, 4 pakopų visų ratų 
pavara palaiko tolygų eigos sistemos darbą.  
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ViTra 2ooo serija
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padidiNto maNevriNgumo traktoriuS – rėmaS perSileNkia 
per vidurį

ISEKI-VITRA traktoriai itin manevringi, pavara visiškai hidraulinė. Prie traktoriaus galima 
montuoti įvairius žolės pjovimo agregatus, taip pat šluotą, žiemos darbams skirtus 
agregatus.

Dėl nedidelio šio mechanizmo pločio – nuo 1 metro – jis itin tinkamas vietose, 
kur ribota pravažiavimo erdvė, t.y. šaligatviai, takeliai. Kadangi  traktoriaus rėmas 
susilenkia per vidurį, jo manevringumas yra geresnis, nei klasikinių traktorių. Apsis-
ukimui užtenka 1.8 metro.

Vitra šluoja, valo, pjauna, barsto...

Išskirtinė VITRA serijos traktorių funkcija yra valymas ir siurbimas. Taip valomi 
šaligatviai, dviračių takai, kiemai, stovėjimo aikštelės, pan. Ypatingai efektyvus purvo 
ir dulkių siurblys užpildo 500 litrų talpą ir gali būti ištuštinamas hidraulinės sistemos 
pagalba 132 cm aukštyje.

Galima sumontuoti bent kurį (beveik) darbinį padargą 
apie 100cm pločio.

Hidraulinių jungčių lizdas plokščiame paviršiuje ir nerasite nė lašo 
prasisunkusios alyvos.

Patogi prieiga prie galinių hidraulinių jungčių. 

Valdymo pultas su vairalazde. Intuityvus valdymas, pvz. darbui 
su žolės pjovimo agregatu, šepečiais, sniego peiliu.

modelis VItra 2030 VItra 2040 VItra 2045 VItra 2060

Variklis 3-cilindrų dyzelinis 
su katalizatorium

4-cilindrų dyzelinis 
su katalizatorium

4-cilindrų dyzelinis 
su katalizatorium

4 cilindrų dyzelinis 
su katalizatorium, 

turbokompresorius

Variklio darbinis tūris 1130 cm3 1500 cm3 2216 cm3

Variklio galia, maks 35AG 41AG 51AG 61AG

Variklio galia pagal 
ECE R24 standartą

21kW prie 3400 aps./
min.

27kW prie 3000 aps./
min.

34.9kW prie 3000 
aps./min.

39kW prie 3000 aps./
min.

Kuro bako talpa 30 litrų 55 litrai

Pavara Visiškai hidraulinė, su SAUER-DANFOSS reguliuojamu stūmokliniu siurbliu

Maks greitis 24km/val. 35km/val. 40km/val. 40 km/h

Pavaros nustatymo 
lygiai 1

4 varomi ratai Visuomet

Hidraulinė sis-
tema

Pavaros hidraulika 
(hidrosiurblys) Talpa: 45l/200bar Talpa: 60l/250bar Talpa: 70l/250bar 75 l/250 bar

Darbinėje sistemoje 
(hidrosiurblys) Talpa: 19l/160bar Talpa: 25l/200bar 21 l/190 bar

Vairo sistemoje 
(hidrosiurblys) Talpa: 13l/160bar Talpa: 19l/200bar 30 l

matmenys

Ilgisxplotis bendras 2750x1090mm 3030x1250mm

Plotis ratų bazėje 1050 mm 1280mm

Aukštis su kabina 2000mm 2025mm 2060mm

Atstumas tarp ratų 
(ratų bazė) 1270mm 1530mm 1530 mm

Apsisukimo spindu-
lys (už rato) 1800mm 2350mm

Padangos 23x10.50-12 6 PR 24x12-12 6 PR 26x12-12 PR
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sfh 200 serija
geriauSia pjovimo kokybė 



19

SFH 240 modelyje sumontuota pastovaus greičio palaikymo 
sistema (Cruise Control). ISEKI patentuota lengvo vairavimo sistema 
(ILS) sumontuota visuose modeliuose.

Sfh-Serija geriauSiaS paSiriNkimaS pagal pjovimo 
kokybę tarp mechaNizmų Su priekyje moNtuojamu 
žolėS pjovimo agreagtu.

Didelio darbinio tūrio ISEKI varikliai optimaliai veikia ir dirbant mažu 
greičiu. Taip nutinka dėl aukšto sukimo momento – galia ir jos 
rezervas išnaudojamas tuomet, kai jos labiausiai reikia.

Žolės surinkimą užtikrina ventiliatorinė turbina 
(sistema be dirželių), kurią suka variklio velenas.

 Trumpas atstumas nuo pjovimo agregato iki žolės įsiurbimo 
turbinos.

Išskirtinė žolės pjovimo kokybė 2 peilių pjovimo agregato 
pagalba.

Vairuotojo valdymo platforma erdvi – pakankamai 
vietos kojoms ir pėdoms.

Modeliai SFH 220 ir SFH 240 sukurti išskirtinai remiantis žolės pjovimo profesionalų 
poreikiais. Žolės pjovimo agregatas toks pat kaip SXG modeliuose, t.y. laiko 
išmėgintas ir patikrintas. Žolės surinkimo talpa didelės apimties, ją galima ištuštinti 
hidraulinio pakėlėjo pagalba 2 metrų aukštyje. Dėl to darbas vyksta greitai ir 
preciziškai.

sF 220 sF 240 l sF 240 II

Variklis

Variklio galia, maks. 27 AG

Variklio galia pagal ECE R24 
standartą prie 2600 aps./min.

18 kW

Variklio darbinis tūris 1123 cm3

Pavara bepakopė hidrostatinė

Valdymas 2 pedalais 

ISEKI lengvo vairavimo 
sistema (ILS)

Standartinėje komplektacijoje

Maks. greitis 15 km/h

4 varomi ratai Automatiškai/pa-
stoviai

Pjovimo agregatų plotis 137cm mulčiavimui 122,137cm su peiliais, 120cm 
plaktukinė mulčiuojanti

122 arba 137cm 
galinio išmetimo

diferencialo blokavimas 
(priekinei ašiai)

Standartinėje komplektacijoje

Matmenys (Ilgis x Plotis x 
Aukštis)

2330x1195x1450mm
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sf 300 serija
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komuNaliNėmS profeSioNalų reikmėmS 
SkirtaS didelio Našumo traktoriuS Su 
priekiNiu žolėS pjovimo agregatu.

Kuo paprastesnė konstrukcija ir solidumu spindinti kiekviena 
mažiausia detalė – ISEKI produktų kokybės pagrindas.

Viskas pagaminta be išlygų. Tvirtas darbinės įrangos 
užkabinimo kablys. Pjovimo įrangoje sumontuota paviršiaus 
reljefo atkartojimo sistema.

Lengva ir paprasta priežiūra ir valymas.

Variklio aušinimo sprendimas yra unikalus šiam segmentui. Šaltas 
oras yra išpučiamas, o ne įsiurbiamas.  

Du greta esantys pedalai valdo hidrostatinę bepakopę pavarą. Iš šalių nuo prietaisų skydelio esančios svirtys skirtos mechaniniam 
norimų funkcijų valdymui.

Jau daugelį metų profesionalai renkasi šį modelį sunkiausiems darbams dėl dide-
lio patikimumo ir našumo. Didelio sukimo momento variklis veikia tolygiai net 
pjaunant itin aukštą žolę. Prie tvirto rėmo galima be problemų montuoti ir didesnio 
svorio darbinius agregatus.

sF 310 sF 370

Variklis

Galia, maks. 26kW/36AG 31kW/42AG

Variklio galia pagal ECE R24 
standartą prie 2500 aps./min. 

24kW/33AG 28kW/38AG

Variklio darbinis tūris 1498cm3 1498 cm3

Pavara (hidrostatinė)

grupės

Eiga pirmyn Bepakopė

Eiga atgal Bepakopė

Maks. greitis 22 km/val.

darbinė įranga

SSM 60 FD Profesionaliam darbui skirtas priekinis žolės pjovimo agregatas su šoniniu 
metimu, 155 cm pločio

SSM 72 FD Profesionaliam darbui skirtas priekinis žolės pjovimo agregatas su šoniniu 
metimu, 183 cm pločio

FM 160 PRO-H Profesionaliam darbui skirtas priekinis žolės pjovimo agregatas su galiniu 
metimu ir mulčiavimo funkcija, 160 cm pločio

FM 180 PRO-H Profesionaliam darbui skirtas priekinis žolės pjovimo agregatas su galiniu 
metimu ir mulčiavimo funkcija, 180 cm pločio

4 varomi ratai Standartinėje komplektacijoje

Matmenys, Ilgis x Plotis x 
aukštis su kabina

2200x1200x2150-2190 mm



22

icT 50
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puikuS paSiriNkimaS 50ag galioS 
komuNaliNėmS reikėmS Skirtų mechaNizmų 
klaSėje

ICT 50 modelio kabina pakankamai erdvi 2 žmonėms. Standartinėje 
komplektacijoje montuojama galinga kabinos šildymo sistema, kuri 
pagal užsakymą gali būti papildyta oro kondicionavimo funkcija.

Kabina atverčiama hidraulikos pagalba - patogi aptarnavimo prieiga.

Standartiškai priekinis GTV pradeda suktis kartu su eiga, taip 
dėl tiesioginio galios perdavimo gaunamas didelis sukimo 
momentas.

Itin universalus mechanizmas darbui bent kuriuo metų laiku. ISEKI gamina visą 
seriją komercinės paskirties darbinių agregatų, montuojamų prie ICT 50 ir tinkančių 
naudoti pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. 

4 cilindrų ISEKI dyzelinis variklis ir 5 darbinių agregatų pajungimo taškai suteikia 
šiam modeliui neįtikėtiną universalumą. 4-ių lygių hidraulinė pavarų dėžė, kiek-
viename lygyje bepakopė, suteikia ICT 50 galimybę judėti iki 40 km/val. greičiu.

icT 50

Variklis

Maks. Galia 40kW/55AG

Galia pagal ECE R24 
standartą prie 2600 
aps./min.

37kW/50AG

Variklio darbinis tūris 2197cm3

Pavara
Bepakopė hidrostatinė su servokontrole. Akseleratorius su jutikliais. Hidrostatinė 

energija naudojama darbinės įrangos dinaminiam stabdymui.

1 grupė Mechaninė 2 pakopų (pasirinkimo režime)

2 grupė Elektroniniu būdu, perjungiama jungikliu  

4 varomi ratai Atskirai įjungiama ir išjungiama

Vairo mechaniz-
mas

Visiškai hidraulinis ratų valdymas, 3 elektroniniu būdu perjungiami  valdymo 
režimai: priekiniai ratai, galiniai ratai arba visi 4 valdomi ratai, 15 laipsnių kampu 

pasisukanti galinė ašis 

Hidraulika Alyva paduodama trijų hidraulinių siurblių pagalba

Darbinėje sistemoje 44l/min prie 150 barų

Vairo sistemoje 18.5l/min prie 150 barų

Hidraulinio veleno 
sistemoje (GTV)

65l/min prie 220 barų (arba 250 barų pagal užsakymą)

matmenys

Ilgis 3480mm

Plotis, min/maks 1400/1620mm

Aukštis su kabina 2150mm

Prošvaisa 355mm

Apsisukimo spindulys 4 varomais ratais: 2500mm, priekiniais ratais: 4340mm, galiniais ratai: 3490mm

Galimos vairavimo sistemos funkcijos

Važiuojant keliu
pjovimo metu, pvz. 

su priekiniu pjovimo 
agregatu

ribotose erdvėse, 
pvz. Valant sniegą

ju
dė

jim
o 

kr
yp

tis

Vairuojasi priekiniai 
ratai

Vairuojasi galiniai 
ratai

Vairuojasi 4 ratai

Porankio vaizdas paaiškina, ką ISEKI 
vadina vairuotojo komfortu. Hidraulika, GTV, 
pastovaus greičio nustatymas, tikslaus greičio 
nustatymas, pavarų perjungimas valdomas iš 
šio valdymo skydelio. 
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Vasaros darbams
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Gali būti montuojamas tiek kaip priekinis, tiek kaip galinis darbinis 
agregatas. Išskirtinai tvirtos konstrukcijos. Tik toks agregatas gali 
užtikrinti tvarią aukštos žolės pjovimo kokybę.

iSeki darbiNiai agregatai vaSaroS darbamS

ISEKI, kaip sisteminių sprendimų tiekėjas, tiekia ne tik traktorius, bet darbinius agre-
gatus prie jų. Vokietijos gamyklose Mejerbuše ir Naunhofe gaminama įranga pritai-
kyta Europos reikmėms. Kitas privalumas – užtikrintas atsarginių detalių tiekimas. 
Bent kurį ISEKI įrengimą ar darbinį agregatą galite užsisakyti pas ISEKI distributorių 
Lietuvoje UAB „FORESTILA“.

IsEkI priekaba

Puikiai pritaikyta ISEKI traktoriams. Galinė ašis su hidrauliniu 
valdymu, reguliuojams atraminio priekinio ratuko aukštis, stabdis, 
atbulinės eigos sistema yra standartinėje komplektacijoje. Taip pat 
ir aliuminio bortai.

IsEkI plaktukinis smulkintuvas

universalus 
standartinis 

agri 

trelleborg galaxy (sporto 
aikštynams)

Be šių standartinio rašto padangų, pagal 
užsakymą galima pasirinkti ir kitokio rašto 
ar išmatavimų padangas. Tai gali būti labai 
plokščios arba mažo slėgio į gruntą protek-
toriaus padangos sodininkystės ūkiams ar 
išpuoselėtų vejų priežiūrai.

protektoriaus rašto pasirinkimas pagal jūsų 
poreikius!

Priekinį galios veleną galima naudoti ir neišmontavus priekinio 
krautuvo. Taip taupomi pinigai ir laikas. 

IsEkI priekinis krautuvas
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žiemos darbams

vertėS garaNtija

dėl apatinės rėmo dalies antikorozinio paruošimo galite prailginti 
įrengimo amžių ir ilgiau išlaikyti vertę, padidinti saugumą. Santykinai 
nedidelės išlaidos suteikia daugiau patikimumo ir pristabdo nuvertėjimą 
dėl amžiaus.

Turite savo mėgstamą 
spalvą? Gamykla 
siūlo pasirinkti savo 
mėgstamą spalvą viso 
ar dalies traktoriaus 
dažymui pagal visą 
RAL paletę.
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Gaminami tiek lengvos konstrukcijos, tiek sunkūs profesionalios paskirties 
sniego peiliai. Specialiai sukonstruoti, kad palengvinti sniego pašalinimą nuo 
valomo paviršiaus. Dėl to sunaudojama mažiau energijos ir traktoriaus darbas yra 
ekonomiškesnis.

ISEKI barstytuvas yra reguliuojamas. Barstymo plotis gali būti nuo 
100cm iki 500cm. Taip pat gali būti barstomos skirtingo dydžio ir 
sudėties medžiagos.  Galima pasirinkti barstytuvą nuo 75 iki 750 
litrų talpos.

atviri keliai Su iSeki

Sisteminiai sprendimai mūsų traktoriams – pagal jūsų poreikius. Šepečiai šluotoms 
gali būti universalios paskirties, smulkios arba stambios frakcijos šlavimui. Profesio-
nalios paskirties, lengvos arba universalios konstrukcijos  sniego peiliai gali būti nuo 
130cm iki 200cm pločio. 

ISEKI dėžinio barstytuvo (barstymo plotis 80cm) pagalba galima 
paskleisti smėlį, druską, žvyrą, trąšas. Šio barstytuvo privalumas 
– galima nustatyti maksimalų į aplinką patenkantį barstomos 
medžiagos dalelės dydį. 

IsEkI išcentrinis barstytuvas IsEkI sniego pūtikasIsEkI dėžinis barstytuvas

Išmetimo angos kryptį galima reguliuoti hidraulikos pagalba 
nenulipant nuo vairuotojo sėdynės. Darbinis plotis nuo 117cm iki 
140cm.

RSL/RSM serijos – vidutinio dydžio ISEKI traktoriams.

KL serija – mažiems ir vidutinio dydžio ISEKI traktoriams.

RSV serija – darbui siauruose keliukuose ir stovėjimo 
aikštelėse.

IsEkI profesionalūs sniego peiliai

IsEkI šluotos

KM serija – sudėtingoms šlavimo ir sniego valymo sąlygoms, 
kai dirbama su galingais komunalinės paskirties traktoriais.



uaB „Forestila“

Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius 

Mob. tel.: +370 679 98980

Tel. 8 5 2040932  |  Faksas 8 5 2040930

www.forestila.lt

jau daugiau nei  40 metų iSeki tiekia savo europos 
klientams į klientų poreikius orientuotas profesionalias 
technologijas. iSeki vardas visą tą laiką siejamas su 
kokybe ir patvarumu. ir visą tą laiką iSeki kasmet 
investuoja į naujoves ir vystymąsį, nes kokybės 
išdava yra efektyvumas ir ekonomija. o ekonomija 
ir efektyvumas - tiek iSeki kompanijos, tiek kliento 
prioritetas.

atsarginės dalys per 24 valandas. daugiau nei 40000 
pavadinimų atsarginių dalių iš centrinio sandėlio 
mejerbuše, vokietijoje, reikalui esant gali būti pristatytos 
kitą darbo dieną po užsakymo. proceso greitį įgalina 
elektroniniai atsarginių dalių katalogai, mobilaus ryšio 
duomenų perdavimo įrenginiai ir patikimos siuntų 
pristatymo tarnybos.

mechanizmai ir jų priedai iš vienų rankų. Sisteminiai 
sprendimai pagal jūsų poreikius iš gamyklų mejerbuše 
ir Naunhofe, vokietijoje.


