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J-Serie

>>

J23 HST • J27 HST

Kompakttraktor med 4WD
• smal fortovstraktor med stor ydelse
• perfekt til have/park, kommune og erhvervsgrunde
• driftsikker og innovativ teknik

Teknisk datablad • Side 32

Den ﬁrhjulstrukken kompakttraktor J serie er udtyret med den
moderne 23 og 27 HK Mitsubishi diesel motor med lav udledning,
samt 2 trins hydrostatisk fremdrift. Udvendig bredde er max. kun
118 cm hvilket gør den meget anvendelig til have/park benyttelse,
samt kommunal traktor.

J serien er idel til både private og professionelle bruger dette gælder også multi service og boligforeninger samt offentlige virksomheder. Der er ingen grænser for udstyrs program til bruger som
har behov for en smal og let anvendelig kompakttraktor.
Meget overbevisende venderadius og komfortabel betjening af
højseste kvalitet.
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J-serien - Traktoren til Kommuner, service virksomheder,
boligforeninger, fritidslandmænd og hestefolk.

Kraftfulde Mitsubishi motorer
Økonomiske Mistsubishi 3 cylinder dieselmotorer på 1.125 cm3
med 23 HK samt 1.318 cm3 med 27 HK.

Fikst ydere
Med en udvendig bredde på kun 118 cm med plæne eller industri
dæk.
Længde kun 262 cm samt en venderadius på kun 2,5 m.

3 punktsophæng og PTO.
Løfteevnen i 3 pumktsophænget bag på er 650 kg, hvilket giver
mulighed for et stort tilbehørsprogram. Dette tilsluttes kraftoverføringen som strtes/stoppes elektrisk.

Opbygning.
J-serien har en idel vægt fordeling på hele traktoren, da den er
opbygget på en moderen gundramme.

.dk
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J-Serie

J23 HST • J27 HST

Hydraulik

PTO, kraftudtag

Betjeningskomfort

J-serien har en dobbeltvirkende styreventil

Nyeste moderne teknik hvor man tilslut-

Pga. PTO sikkerhedstilslutning kan alle

med 2 hydraulikudtag bagud som standard

ter PTO bagud samt midt PTO/Front PTO

PTO aksler egentlig tilsluttes med en enkelt

udstyr.

via koblingsfri elektrisk drejeknap. Dette

trykknap. Med en funktionsvælger kan

Et Joystick til styrering af front udstyr er en

giver en betjenings- og bruger venlighed

PTO bagud, Midt PTO eller alle PTO aksler

mulig ekstra funktion.

i høj klasse. Funktionen virker også under

tilsluttes samtidig eller hver for sig.

kørsel.

Ydre mål J-Serie

818 mm

1.029 mm

2.660 mm

613 mm

365 mm

1.500 mm
2.660 mm
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767 mm

Standard udstyr

J-Serie

Mobilitet/Kørselsvending

Tempomat / ADS

Funktionalitet

For at øger mobiliteten og effektiviteten

Standard udstyret for J-Serie er en Tempo-

Med en bredde på kun 118 cm monteret

af kørslen, ændres kørselsretning via den

mat til ﬁksering af en bestemt kørselshas-

med Traktor-, plæne- eller industridæk er

koblingsfrie hydrostatiske fremdriftpedal p

tighed. Som ekstra udstyr ﬁndes ADS

J-Serien en kraftfuld og stabil træk traktor til

alle J-Serie modeller. Traktoren er udstyret

(Automatic-Drive-System). Med ADS bliver

all round brug. Som speciel version til for-

med to hastighedsindstillinger for at udnyt-

motoromdrejningen automatisk tilpasset

tove kan J-Serien leveres med kommunal

te det rigtige drejningsmonent.

kørehastigeden fremad.

dæk på kun 100 cm total bredde.

Uddrag af Standard udstyr
vandkølet 3 cylinder Mitsubishi dieselmotor - tørluftﬁlter - håndgas - oliekøler - totrins Hydrostat med Tempomat - differentialspær skivebremser i oliebad - 4 hjulstræk - servostyrring - PTO bagud 540 U/min. - midt PTO med 2.000 U/min. - alle PTO elektrisk tilkobling
uden udkobling - trækstang til traktorvogn eller trailer - trepunkt kat 1. med sænkedrossel - 2 hydraulikpumper - 1 dobbeltvirkende
hydraulikudtag med hurtig kobling - 7 polet anhænger stik - 12V stikdåse - arbedslys bag - komplet moderne instumentbord - indstillig
fjedresæde - sikkerhedssele - foldbar sikkerhedsbøjle - sikkerhedskontakt i sæde.

.dk
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J-Serie

J23 HST • J27 HST

Dæk Montering

Front PTO

Midt monteret klipper

Der ﬁndes adskellige muligheder, lige fra

Front PTO/kraftudtag o 1“ 15 tap, 2000 U/

Midt monteret plæneklipper 137 cm bred, 3

traktordæk til landbrug, industridæk til

min, kørende i oliebad, tandhjulsgear med

knive med side udkast af græs. Trukket af

hårdt underlag, plænedæk til ﬁnt brug på

tilkolbling elektrisk under beslastning.

midt PTO som er ekektrisk til og fra kobling

græs og til kommunaldæk hvor traktoren

under belastning, hydraulisk hæve funktion

skal være på et fortov.

af klipper.

Standard og Proff Industri frontlæsser

Frontlæsser LS

Frontlæsser Stoll

Industri frontlæsser, Trækkraft 755 kg, løftekraft 537 kg, løftehøjde

Tyske Stoll industri frontlæsser i høj kvalitet med lav egenvægt,

224 cm, aftagelig læsser, hurtigskift, incl. 127 cm skovl.

parallelføring, trækkraft 850 kg, løfteevne 640 kg, løftehøjde 229
cm, aftagelig læsser, hurtigskift incl. 122 cm skovl.
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Ekstra tilbehør

J-Serie

Kabine

Frontlift

Front vægte

3 forskellige kabiner kan leveres til J-

Frontlift med dobbeltvirkende hævecylin-

Ekstar vægte kan levees til stabilisering af

Serien, Vejrbeskyttelses kabine med tag og

der, A-ramme kat 0. Frontliften kan meget

traktoren både foran og bagpå.

frontglas, lav lukket kabine hvor pladsen

let tages helt af på et par minuter og mon-

er trang eller høj kabine med god loft høje.

teres igen på samme måde, dette uden

De lukket kabiner er udstyrret med varme,

brug af værktøj.

arbejdslys for/bag, rotorblink, vinduevisker,
lys i kabine. Der er mulighed for ekstra lyd
isolering. Kabinerne kan eftermonteres.

Uddrag af udstyrsprogram
Traktordæk, industridæk, plænedæk special dæk som kommunal dæk med lille bredde - Joystick med ﬂydestilling - Frontlift med Aramme - Front PTO elektrisk tilkobling uden kørselskobling - Stort frontlæsser program med hurtigskift på redskaber - Billig vejrbeskyttelses kabine - Luksus kabine med høj eller lav montering - EU typegodkendt - alle muligheder for indregistrering med nummerplader hurtig instilling til bag hydraulik - Automatic Drive System (ADS) med automatisk omdrejnigsstyrring - Midt monteret plæneklippper 137
cm - trækkrog eller kugletræk - frontvægte - sikkerhedsbøjle - over 600 forskellige typer tilbehør.

.dk
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R-Serie

>>

R28i • R36i

Kompakttraktoren for den professionelle
• kompakte mål, stor ydelse og top-udstyrret
• total koncept for den professionelle
• høj teknologi med super funktioner

Teknisk datablad • Side 33

R-Seriens ydelsesstærke modeller er alle udstyret med 4 cylinder
Mitsubishi dieselmotorer mellem 28 og 57 hk, og leveres med 3
trins hydrostat fremdrift eller 16 x 16 vendegear.

I ydelse sætte R-Serien nye standarder for kompakt klassen, hvor
man f.eks med den store 57 hk traktor kun har en udvendig bredde på 135 cm med plænedæk montering.

Med det store udstyrsprogram kan brugeren hurtigt tilpasse RSerien til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, det være sig
en kommune, anlægsgartner eller service virksomhed.

10 LS Tractor
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Billede: R36i udstyrret som kommunal traktor leveret til Stadt Wien. Special farve er muligt.

Die i-Modelle der R-Serie - der Einstieg in die
mittelschwere Kompaktklasse

Moderne motorer
Ydelsesstærke Mitsubishi 4 cylinder diesel motor med 1.500 cm3
og 28 hk eller 1.758 cm3 med 38,5 HK.

Stabilitet og venderadius
Selv med en bredde på 132 cm og en længde på 330 cm kan
man opnår en venderadius på 244 cm.

Høj Hydraulikydelse
Alle modeller er udstyret med to hydraulikpumper.

Meget betjeningsvenlig
Hydrostat modellen er udstyret med Tempomat/ADS. Modellen
med vendegear leveres med 3 trins PTO (540/750/1.000 U/min.).

.dk

LS Tractor 11

R-Serie

>>

R41 • R50 • R60

Kompakttraktoren i Premiumklassen
• lille yder trods høj ydelse
• til den professionelle brug hos kommunen eller service virksomheden

• solid og moderne teknik gennem erfaringer i årtier

Teknisk Datablad • Side 34

Brugeren har pga. den høje motorkraft ﬂere muligheder for
tilbehør samt kombinations løsninger. Hvor man tidligere brugte
større traktor i mål, kan denne serie problemfrit bruges til det
samme arbejde.
Den konstante ydelse og det høje drejningsmoment pga. den
4 cylinder Mitsubishi diesel motor, giver en garnati for ﬂeksibel
motor. Uafhængig kan front PTO, Midt PTO eller bag PTO tilsluttes
via en drejeknappe.

12 LS Tractor
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R-Serie - Kompakttraktoren til den
professionelle bruger.

Moderne motorer
Mitsubishi 4 cylinder diesel motor på 2.311 cm3, 41 hk og 2.505
cm3, 47 hk eller med turbo på 57 hk.

Lille venderadius
For de store modeller er venderadiusen ligeledes extrem lille, R41
og R50 har 260 cm og R60 kun 270 cm i venderadius.

Sikkerhed og komfort
PTO/kraftudtaget er elektro hydrulisk på alle LS traktorer og tilsluttes udhængig af kørslen.

R-Serien er monteret med en kraftudtags bremsefunktion, som
stopper traktoren sikkeret ved frakobling af kraftudtaget, dette
giver en mere hurtigt og effektiv arbejdskørsel.

.dk
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R-Serie

R28i • R36i • R41 • R50 • R60

Vendegear (GEAR)

Hydrostat (HST)

Indstillig rat

R28i og R36i - vendegear

For yderligere kørselskomfort og hurtig ven- Ergonomien er i højsæde på alle R model-

12 fremad- /12 bak

ding af traktor er alle modeller leverings-

R41 - R50 og R60 - vendegear

dygtig med 3 trins hydrostatisk fremdrift

16 fremad- / 16 bak

(HST), med 2 pedals styrring, tempomat

option med Krybe vendegear

til fast indstilling af speeder pedal. ADS

32 fremad- / 16 bak

(Automatik Drive System) kan leveres som

ler med indstillig rat og fjedresæde.

ekstra udstyr til alle R modeller.

Ydre mål for R-Serie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

R28i / R36i

1.223

2.344

1.022~1.338

1.068

363

370

1.660

820

3.289

560

663

355

R41

1.246

2.544

1.096~1.352

1.138

372

443

1.758

856

3.359

546

700

340

R50 / R60

1.296

2.594

1.096~1.352

1.150

422

443

1.758

856

3.359

596

700

390
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Serie udstyr

R-Serie

Hydraulik

Stabilitet

Betjeningskomfort

4 dobbeltvirkende hydraulikudtag baud er

Bagakselen er opbygget i oliebad med

Alle kraftudtag front, midt og bag PTO

standard på R-Serien. Joystick til frontlæs-

skivebremser i en meget svær udgave af

tilsluttes via elektrisk kontakt, og giver en

ser/frontlift er mulig udstyr. To hydraulik-

høj kvalitet.

problemfri funktion ved brug lamelkobling

pumper til servostyrring samt arbejdspum-

Alle traktorer i R-Serien har hurtigskift på

i oliebad. Dette giver mulighed for til/fra

pe sikker tilstrækkelig oliemængde og drift

liftarme. Trækstang til tipvogn eller kugle-

kobling underkørsel/belastning. Bruge-

af alle funktioner.

træk til trailer.

ren vil opleve væsentlig øget mobilitet og
effektivitet.

Udrag af serie udstyr
Vandkølet 4 cylinder Mitsubishi diesel motor - tørluftﬁlter - kraftig generator - håndgas - oliekøler - 3 trins hydrostat med 2 pedaler og
tempomat eller fuldsynkroniseret vendegear - differentialspær - oliebads skrivebremser - 4 WD til/af kobling - servostyrring - kraftudtag
bag 540 U/min. ved vendegear også 750 og 1.000 U/min. - midt PTO 2.000 U/min. - alle kraftudtag elektro hydraulisk tilslutning uden
kørekobling - trækstang/kugletræk - Liftarme kat 1. reguleret med drossel - 2 hydraulikpumper - 2 dobbeltvirkende hydraulikudtag med
hurtig kobling bagud - 7 polet stik til trailer - 12 v stikdåse - arbejdslys - moderne instrument med alle funktioner - sikkerhedsbøjle.

.dk
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XR-Serie

>>

XR50 HST • XR60 GEAR

Luxus kompakt modellen
• integreret fabriksmonteret kabine
• meget brugervenlig egonomisk luxus kabine
• perfekte arbejdsbetingelser med varme og klimaanlæg

Teknisk datablad • side 35
4 cylinder Mitsubishi dieselmotor, 47 hk, 2.505 cm³, dreistuﬁger
Hydrostat med 2-Pedal komfortstyrring og elektronisk Tempomat
(XR50 HST), samt 57 hk, 2.505 cm³, Turbo, med synkroniseret
vendegear (XR60 GEAR).

Kraftudtag bagud på 540 U/min. (XR60: 540/757/1.000 U/min.)
og midt PTO på 2.000 U/min. Dobbeltvirkende hydraulikudtag,
sikkerhedskabine, regulerbar klimaanlæg, oplukkelig bag og side
ruder, kraftige arbejdslys for og bagud, vinduesvisker med vask,
fabriksbeklædt med inddækning mod støj i høj kvalitet, tonede
ruder i sikkerhedsglas, loft monteret varmeanlæg med 4 dysser,
steroradio/CD med fjernbetjenning, komfortsæde med armlæn,
rammefri aftagelige døre .

16 LS Tractor
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XR-Serie - Luxus på stribe

Nyhed med Integreret kabine
Der tilbydes en række standard udstyr i XR-Serien, klimaanlæg,
lydsystem med radio/MP3, indstillige regulering af liftarme, vinduesviske med vaske anlæg til for- og bagrude samt 4 arbejdslys.

Betjenings og kabine komfort
Den ergonomiske montering af alle betjenings elementer, knapper, liftarme, radio Joystick mm. giver en brugervenlig arbejdsplads.
Hydraulik monteringen med Joystick og dobbeltvirkende hydraulikudtag samt 3 trins hydrostat (HST), Automatik.Drive-System
(ADS) automatisk motoromdrejnings styrring forøger betjeningskomforten.

.dk

LS Tractor 17

R-Serie

R28i • R36i • R41 • R50 • R60

Dæk montering

Front- / Kraftudtag

Frontlift

Sortimentet af dæk montering til R-Serien er Front og midt kraftudtaget køre med 2.000

Frontlift med dobbeltvirkende løftecylin-

meget omfattende, der tilbydes traktordæk

U/min tilsluttet med elektro hydraulisk dre-

der med A-ramme Kat. 0 eller trepunkt

til landbrug, industridæk til hårdt underlag,

jeknap. Alternativt leveres motor kraftudtag

ophæng, beregnet til montering sammen

kommunal eller plænedæk til pleje af græs

drevet direkte fra krumtap på motor. Denne

med Front kraftudtaget/ Front PTO.

arealer.

leveres leveres med 1.000 U/min eller

Specielle golfbanedæk er også en mulig-

2.000 U/min.

hed med lav trædevægt på underlaget.

Standard og prof industri frontlæsser

Frontlæsser LS

Frontlæsser Stoll

Industri frontlæsser, parallelføring, trækkraft 1.000 kg, løftekraft

Industri frontlæsser i høj kvalitet fra Tyskland, parallelføring, træk-

580 kg, løftehøjde 235 cm, aftagelig fra traktor, Euro beslag, hur-

kraft 1.100 kg, løftekraft 970 kg, løftehøjde 259 cm, aftagelig, SKS

tigskift, med 147 cm skovl.

hurtigskift, med 157 cm skovl.
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Ekstra udstyr

Partikellter

R-Serie

Kabiner

Autom. Drive System

Kabiner med ﬂadtag eller højtag udstyrPartikelﬁlter er godt for miljøet og fungere

ret med varme, arbejdslys, lys i kabine,

Som ekstra tilbehør kan der monters

som ses på billede, hvor udstødnings-

vinduesvisker på for og bagrude, disse

Automatik-Drive-System (ADS) på alle HST

gassen bliver afkølet og dermed giver en

kabine kan eftermonteres alt efter behov for

modeller. Med ADS vil motoromdrejningen

kontinuerlig forbrænding.

udvendig mål af traktoren.

automatisk blive tilpasset kørselshastigheden. Denne funktion forbedre også brændstofforbruget.

Uddrag af udstyrsprogram
Traktordæk, industridæk, plænedæk og kommunal montering samt specialdæk f.eks. golfdæk efter valg - Joystick med styreventil dobbeltudtag og ﬂydestilling - styreventil efter behov - Frontlift med A-ramme kat. 1 eller trepunktsophæng - front kraftudtag med elektro
hydraulisk tilslutning uden kørekobling - stort frontlæsser program med hurtigskift - sikkerhedskabine med varme - 4 arbejdslys - rumlys - vinduesvisker for/bag rude - ADS - midt plæneklipper 150 cm - kugletræk - frontvægte - over 600 forskellige udstyrs versioner.

.dk
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J-Serie datablad

J23 HST • J27 HST
J23 Hydrostat

J27 Hydrostat

Motor
Type

3 cylinder Mitsubishi Dieselmotor, vandkølet

Ydelse KW (PS) efter ECE R 24

17 (23)

20 (27)

Nominel omdrejning (U/min)

2.700 2.700

Volumen (ccm)

1.125 1.318

Tank volumen (l)

25 25

Gear
Kørsel

hydrostatisch

Antal hastigheder

2 trin

Bremser

Multi-Disc - Skivebremser i oliebad

Styretøj

hydraulisch

Topkastighed (km/h) med standard dæk

17

16

Kraftudtag
Opbygning

belastnings fra/tilkobling, elektro hydraulisk i oliebad

Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)

2.000

Bagud PTO (U/min)

540

Hydraulik
Hydraulik tryk komplet (l/min)

32

Arbejtshydraulik (l/min - tryk in kg/cm)

22

Hydrauliksk servo styrring (l/min - tryk in kg/cm)

10

Trepunktsophæng

Kat. I

Løftekraft (Kg)

670

Udvendig mål
Længde (mm)

2.660

Min. bredde med dæk (mm)

1.140

Akselafstand

1.500

Venderadius (mm)

2.500

Højde (inkl. Bøjle med Industri dæk, mm)

2.370

Højde (inkl. Højtags kabine med Industri dæk, mm)

2.090

Højde (inkl. Fladtags kabine med Industri dæk, mm)

1.970

Vægt
Tom vægt (Kg)

825 ~ 841

Dæk
Traktor dæk

Udvendig bredde ca. 1.140 mm

Industri dæk

Udvendig bredde ca. 1.180 mm

Plæne dæk

Udvendig bredde ca. 1.180 mm

Kommunal dæk

Udvendig bredde ca. 1.140 mm

Kommunal dæk, smal

Udvendig bredde ca. 1.070 mm

Kommunal dæk ektra smal

Udvendig bredde ca. 1.000 mm
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R28i • R36i

R-Serie Datablad
R28i GEAR

R28i HST

R36i GEAR

R36i HST

Motor
Type

4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet

Ydelse KW (PS) efter ECE R 24

21 (28)

28 (38,5)

Nominel omdrejning (U/min)

2.600

2.700

Volumen (ccm)

1.500

1.758

32

32

Tank volumen (l)

Gear
Kørsel
Antal gear eller trin

synkroniseret vendegear (GEAR) eller hydrostatisk fremdrift (HST)
12V / 12R

Bremser

3

12V / 12 R

Multi-Disc - Skivebremser i oliebad

Servo styrring
Kørsels hastighed (km/h) med Standard dæk

3

hydraulisk
30

30

30

30

Kraft udtag
Opbygning

Belastnings fra/til kobing, elektor hydraulisk i oliebad

Midt kraftudtag, midt PTO(U/min)
Bag kraftudtag (U/min)

2.000
540 (option ved vendegears modeller 540/750/1.000)

Hydraulik
Hydraulik ydelse komplet (l/min)

43

Arbejtshydraulik (l/min - tryk i kg/cm)

30 - 170

Hydraulisk servo styring (l/min - tryk i kg/cm)

13 - 120

Trepunktsophæng

Kat. I

Løfteevne (Kg)

1.190

Opbygning

Regulerbar hydraulik

Udvendig mål
Længde (mm)

3.304

Min. Bredde med dæk (mm)

1.320

Akselafstand

1.660

Venderadius (mm)

2.440

Højde (inkl.Bøjle, mm, med Industri dæk)

2.313

Højde (inkl. Højtags kabine, mm, med Industri dæk)

2.300

Højde (inkl. Flladtags kabine, mm, med Industri dæk)

2.130

Vægt
Tom vægt (Kg)

1.398 ~ 1.478

Dæk
Traktor dæk

Udvendig bredde ca. 1.350 mm

Industri dæk

Udvendig bredde ca. 1.600 mm

Plæne dæk smal

Udvendig bredde ca. 1.320 mm

Plæne dæk bred

Udvendig bredde ca. 1.450 mm

Kommunal dæk

Udvendig bredde ca. 1.320 mm

.dk
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R-Serie Datablad

R41 • R50 • R60
R41 GEAR

R41 HST

R50 GEAR

R50 HST

R60 GEAR

Motor
Type

4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet

Ydelse KW (PS) efter ECE R 24

30 (41)

35 (47)

Nominel omdrjening (U/min)

2.600

2.600

Volumen (ccm)

2.311

2.505

32

32

Tank volumen (l)

44 (57)
2.600
2.505 Turbo
32

Gear
Kørsels

synkroniseret vendegear (GEAR) eller hydrostatisk fremdrift (HST)

Antal gear eller trin

16V/16R (32/16 )

3

Bremser

16V/16R (32/16 )

3

16V/16R (32/16 )

Multi-Disc - Skivebremser i oliebad

Servo styrring

hydraulisk

Tophastighed (km/h) med standard dæk

31 31 31 31

31

Kraftudtag
Opbygning

Belastnings til/fra kobling, elektro hydraulisk i oilebad

Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)

2.000

Bag kraftudtag (U/min)

540 (option med vendegear 540/750/1.000)

Hydraulik
Hydraulik ydelse komplet (l/min)

46,6 50,7 46,6 50,7 46,6

Arbejts hydraulik (l/min - tryk i kg/cm)

31 -175 31 -175 31 -175 31 -175 31 -175

Hydraulisk servo styrring (l/min - Druck in kg/cm)

15,6 - 145

19,7 - 145

15,6 - 145

Trepunktsophæng

Kat. I Kat. I Kat. I Kat. I Kat. I

Løfteevne(Kg)

1.252 1.252 1.252 1.252 1.252

Opbygning

19,7 - 145

15,6 - 145

Regulerbar hydraulik

Ydre mål
Længde (mm)

3.386 3.386 3.394 3.394 3.394

Min. Bredde med dæk (mm)

1.306 ~ 1.698

1.442 ~ 1.698

Akselafstand

1.758 1.758 1.758 1.758 1.758

Venderadius (mm)

2.600 2.600 2.600 2.600 2.700

Højde (inkl.Bøjle, mm; med Industri dæk)

2.416 2.416 2.416 2.416 2.416

Højde (inkl. Højtags kabine, mm, med Industri dæk)

2.360 2.360 2.360 2.360 2.360

Højde (inkl. Fladtags kabine, mm, med Industri dæk)

2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vægt
Tom vægt (Kg)

1.622 ~ 1.725

1.725 ~ 1.828

Dæk
Traktor dæk

Udvendig bredde ca. 1.450 mm

Industri dæk

Udvendig bredde ca. 1.600 mm

Plæne dæk smal

Udvendig bredde ca. 1.320 mm

Plæne dæk bred

Udvendig bredde ca. 1.500 mm

Kommunal dæk

Udvendig bredde ca. 1.320 mm
mulig option
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XR50 HST • XR60 GEAR

XR-Serie Datablad

XR50 HST Hydrostat

XR60 GEAR vendegear

Motor
Type

4 cylinder Mitsubishi Diesel motor, vandkølet

Ydelse KW (PS) efter ECE R 24

35 (47)

Nominel omdrejning (U/min)

2.600 2.600

Volumen (ccm)

2.505

Tank volumen (l)

44 (57)

2.505 Turbo

47 47

Gear
Kørsel
Antal gear eller trin

hydrostatisk fremdrift

synkroniseret vendegear

3 trin

16V/16R (32/16)

Bremser

Multi-Disc - Skivebremser i oliebad

Servo styrring
Tophastighed (km/h) med Standard dæk

hydraulisk
31

31

Kraftudtag
Opbygning

Belastnings til/fra kobling, elektro hydraulisk i oliebad

Midt kraftudtag, Midt PTO (U/min)
Bag Kraftudtag (U/min)

2.000
540

540/750/1.000

Hydraulik
Hydraulik ydelse komplet (l/min)
Arbejdshydraulik (l/min - tryk i kg/cm)
Hydraulisk servo styrring (l/min - tryk i kg/cm)

50,7 46,6
31 - 175

31 - 175

19,7 - 145

15,6 - 145

Trepunktophæng

Kat. I

Løfteevne (Kg)

1.252

Ydre mål
Lændge (mm)

3.607

Min. Bredde med dæk (mm)

1.457

Akselafstand

1.858

Venderadius (mm)

2.740

Højde(inkl. fabrikskabine med plæne dæk, mm)

2.280

Vægt
Tom vægt (Kg)

1.890 1.925

Dæk
Traktor dæk

Udvendig bredde ca. 1.590 mm

Plæne dæk

Udvendig bredde ca. 1.460 mm

.dk
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LS-Tractor

Tilbehør
Vi kan tilbyde et stort og om-

Transport

fangsrigt tilbehørs program til

Anhænger · bagskovl · transportkas-

alle LS modeller. Dette giver

se

brugen indenfor den professi-

· trailer · byggelift

onelle virksomhed, kommune,
anlægsgartner mm. en sikkerhed
for problemfri løsninger. Vores
hjemmeside indeholder de aktuelle priser og oplysninger på pro-

Koste

dukterne, besøg venligst vores hjemmeside: www.onjtractors.com

Fejekoste(SweepEx) ·

eller ring tlf 70236238

· Proﬁ-fejemaskiner

Vintertjeneste
Saltspreder · saltudlægger · Sneblad · sneplov
· snefræser ·

Jordbearbejdning
Jordfræser - Stennedlægningsfræser
- plov - vendeplov - tallerkenharve
- grubber - Minigraver - jordbor -

Skov teknik

såmaskiner.

brændekløver · ﬂishugger

Græs-/ brakpudsning
Plæneklipper - frontklipper - midtmonteret plæneklipper - slagleklipper - brakpudser - kantklipper - armklipper ·

Heste
Baneplaner · tekstil baneplaner ·

Special tilbehør
Foder og grøn teknik

Beton- / cement mixer·

Rundballe presser - wrabballe mas-

kraftudtag generator

kine -

Frontlæsser tilbehør
Universalskovl - siloklo - overfaldsgreb - wrapballetang - pallegaﬂer
- ballespyd -
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LS-Mtron
Siden 1977 har den succesrige LG koncern produceret landbrugs-

LS-Tractor
ONJ Tractors

Importør Danmark

maskiner. For at sikkre den positive udvikling er gruppen kendt
for at reagere hurtigt på markedsforhold og ændringer. LS-Mtron
bruger store midler på udvikling af produkter og moderne produktions metode af højeste kvalitet, så man opnår fordelagtig ydelse/
pris i markedet.
Med en årlig vækst på over 30% blev grundlaget for et selvstændig
ﬁrma uden for LG koncerne grundlaget for etablering af LS Mtron i
2005.
I år 2006 åbnede LS Mtron en topmoderne fabrik i Jeonju-Sydkorea
på 143.000 m2. Idag produceres omkring 20.000 pr. år som bliver
afsat i et verdensomspændende forhandler netværk.
Gennem de nye etableringer i USA, Sydamerika samt øget succes i
Europa forventes en produktion på 50.000 traktorer pr. år.

Service og import af LS traktor i Danmark

Produktion i højste kvalitet, innovative tekniske løsninger samt et

ONJ Tractors har importeret traktorer og maskiner siden 2001

service /reservedels beredskab vil videreudvikle LS Mtron til den

og har gennem disse år opbygget en stor solid kundebase (over

mest eftertragtede kommunal traktor producent i markedet.

1.500 stk. Traktorer samt ﬂere tusinde tilbehørs kunder). Firmaet
er grundlagt i 1989 som et ejendomsselskab, strategien ændrede
man til maskinimport samt møbelimport i 1997. Vi er solte over at
have opnået den højeste anerkendelse med udnævnelsen til AAA
(trible A) virksomhed, hvilket giver os den højsest kreditværdighed
man kan opnå.

For at kunne tilbyde en professinel kompakt traktor til kommuner,
anlægsgartner, fritids landbrug mm. har vi nu muligheden gennem import aftalen for Danmark gennem LS Traktor samt et stort
udvalg på over 600 forskellige stykker tilbehør.

Højde punkter for LS-Tractor
Vores centrallager og montagecenter i Herning sørger for logistik/
2009

LS Tractor USA blev grundlagt

reservdele og levering af nye LS traktorer og tilbehør. Derudover

2008

Introduktion af J-Modellen

har vi et stort centrallager i Tyskland til hurtig support.

2007

Introduktion af Plus-Modellen

2006

Introduktion af U-Modellen

2005

LS Gruppen blev grundlagt

2005

Introduktion af R-Modellen

2002

Introduktion af HST Traktoren

1995

Lucky-Goldstar Group blev LG Gruppen

1984

Cooperation med MHI (Mitsubishi Heavy Industry)

1977

Start på Traktor forretningen i samarbejde
med FIAT Gruppen

1962

Die Gold Star Cable Ltd. blev grundlagt

1958

Die Gold Star Electronics Ltd. blev grundlagt

1947

Virksomheden Lucky Chemical blev grundlagt

Logistik i Herning

.dk
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Gennemtestet og gedigen kvalitet - giver dig daglig arbejdsglæde i mange år
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Fotos ONJ

Service/reservedele

Evt. Leasing

.dk
Virkelyst 80 · 7400 Herning · Tlf.: 70 23 62 32 · Mail. nhj@onj.dk

