KIOTI RX6010 / RX6620 / RX7320

utility tractor

Externe hydraulische hefcilinders

Hydraulische 4-wielaandrijving

Brandstof tank (95 ltr.)

RX tractoren hebben twee externe
hydraulische hefcilinders met een groot
hefvermogen en daarmee gemakkelijk en
handig in onderhoud.

De 4WD wordt geactiveerd met een
simpele druk op de knop op het dashboard.

De groot volume 95 liter brandstof tank
maakt het mogelijk om productief te werken zonder frequent bij vullen.

Verstralende kop- en werklampen

Gazon banden

Cabrio

Met de nieuw ontwikkelde koplamp en
werklamp, zal de bestuurder een veiligere
en eenvoudige manier van werken ervaren
in het donker.

RX tractoren uitgerust met gazonbanden
zijn zeer geschikt voor optimaal werk daar
waar gronddruk p/cm2 belangrijk is.

De Kioti RX is zonder cabine en neerklapbare beugel de ideale trekker daar waar
doorrijhoogte beperkt is.

KIOTI RX6010 / RX6620 / RX7320

Model
RX6020PC		 RX6020C		RX6620PC		 RX6620C		RX7320PC		 RX7320C
						
Stage IIIB
Motor
Fabrikant						
Kioti
Model
4F243T-TPC4		4F243T-TMC4		 4F243T-TPC4		4F243T-TMC4		 4F243T-TPC4		4F243T-TMC4
Motor vermogen (pk(kW)		60,3(45,0)				66,4(49,5)				73,1(54,4)
Max. toerental (omw/min)						
2600
Type					
4-cilinder watergekoelde diesel
Aantal cilinders						4
Inhoud						
2435
Turbo						Turbo
Inhoud
Dieseltank (ltr.)						95
Aftakas
Type						Onafhankelijk
Achter aftakas (omw/min)						
540/750 (540E)
Hydrauliek
3-punts hefinrichting					Positie-, Trekkracht- en Mix controle
3-punts hef type						Cat. II
Hefvermogen (kg)				
2075						
2256
Rij-aandrijving en rij-richting
Transmissie	Power		Synchro		Power		Synchro		Power		Synchro
Shuttle		Shuttle		Shuttle		Shuttle		Shuttle		Shuttle
Versnellingen				
24 x 24 (incl. kruipversnelling)
Besturing						
Hydrostatische besturing
Remmen						
Natte multi schijfremmen
Koppeling
Hydro Multi		Droge		
Hydro Multi Wet		Droge		
Hydro Multi		Droge
schijfkoppeling		plaatkoppeling		schijfkoppeling		plaatkoppeling		schijfkoppeling		plaatkoppeling
Differentieel slot				
Standaard op achterwielen
Voorwielaandrijving				
Hydraulische multi schijf koppeling
Banden maten		
Voor				
11,2-20						
11,2-24
Achter				
14,9-30						
16,9-30
Rij-snelheid
Vooruit (km/uur)						
0,16-38
Achteruit (km/uur)						
0,16-37
Afmetingen
Totale hoogte (CAB) (mm)				
2630						
2655
Wielbasis (mm)				
2100						
2130
Bodemvrijheid (mm) 				
420						
440
Lengte totaal (mm)				
4020						
4050
Breedte spoor (mm)				
1800						
1960
Gewicht incl. cabine (kg)				
2630						
2795

kioti RX serie

B E N E L U X

Stage IIIB tractor
60 - 73 pk

Specificaties en uitvoering kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Voorlader
De KL601/KL7320 voorlader is voorzien van
het universeel snelwisselsysteem, waarbij
met één hendelbeweging het wisselen van
het werktuig snel en moeiteloos gaat. De
ingebouwde parkeerstand in de voorlader
zorgt voor snelle en eenvoudige de- en
montage aan de tractor. De voorlader benut
het standaard hydraulisch systeem van
de tractor, 1 joystick voor alle functies,
zweefstand en indicator voor de stand van
de bak. Krachtig, eenvoudige, compleet.

Specificaties

Standaard uitvoering
• Cabine met veiligheidsglas
• Airconditioning en verwarming
• 1-hendel joystick met 2DW
• Hoogte instelbaar heflat
• Telescopische stabilisatoren
• Kruipversnelling (mechanisch)
• Hydrostatische besturing
• Verstelbaar stuur
• Zwaaitrekhaak
• Handrem (mechanisch)
• 1 DW met koppelingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7-pin stekker
Automatische 4-wieldrive
Differentieel slot
Telescopische heflat
12 V aansluiting
Claxon
Natte multi schijfremmen
Bekerhouder
Buitenspiegels

Optioneel
• 2e en/of 3e DW ventiel
• Maximale stuuruitslag assistent
• Frontgewichten
• Dieseltank slot
• Automatische aftakas in/uit
• Achteruitkijk spiegel in cabine
• Achterruitenwisser
• CD speler
• Zwaailamp
• Werklampen achter
• Etage trekhaak

2 jaar garantie
Uw Kioti dealer informeert u graag:

www.kioti-tractors.eu
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl

B E N E L U X

eu parts center

KIOTI RX6010 / RX6620 / RX7320

utility tractor

ERVAAR DE NIEUWe EN KRACHTIGE
kioti Rx
‘Laag geluid, Lage vibratie

Modern en elegant ‘Kioti’ ontwerp

Ervaar de nieuwe RX met zijn nieuwe antivibratie technologie. Drastisch verminderde
vibratie is de oplossing ter voorkoming van
vermoeidheid van de bestuurder.’

Het moderne en elegante motorkap ontwerp
maakt snel en gemakkelijk toegang beschikbaar voor dagelijks onderhoud.

Trekkracht compensatie
Deze nieuwe eigenschap maakt het
mogelijk voor de motor om een stabiel en
consequente trekkracht te behouden. De
bestuurder kan meer prestatie vragen van
de trekker zonder dat de bestuurder in
moet grijpen. Onder alle omstandigheden
optimale trekkracht.

Stuur uitslag control
Het optionele stuuruitslag assistent is
beschikbaar voor veiliger, efficiënter en
preciezer werk. De motortoeren zullen
automatisch met 10% dalen wanneer er
scherp gedraaid word, dit draagt bij aan
een verminderd brandstof verbruik en
het vermijden van piekbelastingen in een
scherpe bocht.

Schone en krachtige Stage IIIB Motor
De motor van de RX is volledig in overeenstemming met de laatste Europese
Stage IIIB emissie eisen door het drastisch verminderen van schadelijke uitstootgassen. Een volledig elektronisch gestuurde 4 cilinder CRDI (Common-rail
Direct Injection) motor zorgt voor krachtige prestaties en het laagste geluidsniveau en trillingen in zijn klasse.

RX Serie Koppel vergelijking (Stage IIIA/IIIB)

RX serie vermogen vergelijking (Stage IIIA/IIIB)

24×24 volledig gesynchroniseerde
versnellingsbak

Automatisch & hydraulische
aftakas

De volledig gesynchroniseerde transmissie
voorziet in soepel en gemakkelijk schakelen.
De 24 vooruit en 24 achteruit versnellingsbak (met Kruip versnellingen) voorziet de
bestuurder van de grootst mogelijke variatie
in snelheidsbereik om alle soorten werk
optimaal uit te voeren.

AUTO aftakas. Inschakelbaar met een knop
zal de aftakas automatisch stoppen wanneer het werktuig met de hefinrichting
omhoog komt en weer automatisch in het
werk gesteld worden bij het zakken van de
hefinrichting. Veilig, efficient en comfortabel
voor iedere bestuurder.

Aftakas PTO cruise
Het aftakas toerental wordt zelfs onder de
zwaarste omstandigheden op peil gehouden.
Simpelweg de knop activeren en de aftakas
draait het ingestelde toerental en blijft dat
ook draaien. Wanneer in gebruik, kan de
bestuurder de vooraf ingestelde aftakas
toeren beïnvloeden door simpelweg op de
inc.(+) of dec.(-) knop te klikken

Power shuttle hendel
(RX6020PC/RX6620PC/RX7320PC)

Hydraulisch vermogen op afroep

Deluxe geveerde stoel

Zonder gebruik van het koppelingspedaal
zorgt de power shuttle hendel onder het
stuurwiel voor snelle, moeiteloze rijrichting verandering naar vooruit en achteruit.
Optimaal bij wenden of voorlader werk.

De dubbelwerkende hydraulische ventielen
achterop (2de en 3de optioneel) voorziet de
gebruiker van het benodigde hydraulische
vermogen.
Standaard met joystick en 2 DW vertielen
middenonder voor bijvoorbeeld voorlader
bediening maakt de trekker compleet.

De ergonomisch ontworpen volledig instelbare geveerde stoel met een stoffen bekleding laat de bestuurder comfortabel rijden
ongeacht de conditie van de ondergrond.
In de achterkant van de stoel bevindt zich
een ingebouwd vak voor het bewaren van
instructieboeken.

Breder en ruimer zicht

Standaard Air Conditioning

Soepele stuurbekrachtiging

De nieuwe comfortabele cabine met
verbeterd interieur zal de vermoeidheid
van de operateur minimaliseren, zelfs na
lange dagen werk. De voorruit met verbeterde ruitenwisser positie en de uitgebreide
geluidsisolatie in combinatie met het ruim
zicht zorgt voor een geavanceerde veilige
werkplek.

Ideale werkomstandigheden door volledige
airconditioning. Warmer, kouder? met een
simpele draaiknop kiest u de temperatuur
die u past.

Met hydraulische stuurbekrachtiging heeft
de tractor een soepel reagerende besturing.
Minimale inspanning ongeacht de aard van
het werk.

