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Der findes en Iseki 
til alle årstider
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Allround - hele året

Historien om Iseki er frem for alt 
imponerende. I 1920’erne stod 
selskabets grundlægger Kunisaburo 
Iseki overfor et vanskeligt valg – enten 
at overtage familiens gård og blive 
bonde eller at realisere sin vision for 
mekanisering af et landbrug, der på 
det tidspunkt var domineret af okser og 
heste som trækkraft i markarbejdet. 
Han valgte begge dele, og hans vilje 
og fokus på at udvikle maskiner til 
modernisering af landbruget resulterede 
i 1926 i etableringen af et lille firma 
med fokus på landbrugsredskaber til 
dyrkning af ris. Det blev starten på et 
industrieventyr og det børsnoterede 
selskab, der i dag kendes som  
Iseki & Co. Ltd., Japan.

Erfaring er den  
bedste lærer 
Produktionen af traktorer tog fart i 1964 
efter overtagelse af licenser, dele og 
værktøjer fra Porsche Diesel i Tyskland. 
Traktorerne blev solgt i Japan under 
navnet ”Iseki Standard Star”. Med afsæt 
i denne produktion tog udviklingen af 
Iseki´s egen teknik og egne modeller 
fart, og her 90 år efter bondedrengen 
havde store kvaler om sin fremtid, 
producerer Iseki blandt meget andet 
kompakttraktorer fra 15 - 66 hk og 
mange forskellige græsklippere til den 
grønne sektor i hele verden. 

Altid i Top 3 på  
verdensplan 
Her 90 år efter firmaet blev grundlagt, 
kan man vist roligt slå fast, at Iseki 
er blevet stor. Mærket ligger konstant 
placeret i gruppen af verdens førende 
producenter, og det påstås, at hvis 
ranglisten blev opgjort efter antal 
registrerede patenter og innovative 
løsninger, så lå Iseki nummer 1. 
Med 7 store produktionsenheder og 

enten egne salgsrepræsentationer 
eller distributører i hele verden er 
omsætningen enorm. 

Det bedste fra 
flere verdener
Kombinationen af japansk teknologi 
og kvalitet, nordisk komfort, backup og 
lokale redskaber er stærk. Det sikrer 
brugerne størst mulig driftssikkerhed 
og produktivitet i arbejdet og er 
hovedårsagen til, at de blå Iseki 
plæneklippere, redskabsbærere og 
kompakttraktorer er kendt over hele 
verden og gennem årene har optjent 
et ry som innovative, pålidelige, 
komfortable og effektive maskiner med 
uhørt lang levetid.

Iseki-traktorer- og -plæneklippere er 
et velkendt syn i Norden, hvor HCP 
siden 1978 har varetaget distributionen 
gennem uafhængige forhandlere i 
Danmark, Sverige og Norge. 

Der er også  
en Iseki til dig
Der er mange forskellige størrelser og 
udstyrsniveauer at vælge imellem i 
Iseki´s produktprogram, for kundernes 
behov er nu engang meget forskellige.

Kompakttraktorerne fås f.eks. med både 
ROPS-sikkerhedsbøjle og luksuskabiner, 
og valget mellem frontlifte, PTO-
udrustning, antal hydraulikventiler, 
joystickbetjening osv. giver rig 

mulighed for at optimere traktorerne til 
individuelle behov.

Plæneklipperne leveres også med 
mange forskellige klippeborde. Typer 
med sideudkast, bagudkast, mulching, 
opsamlere indgår i udstyrslisten, hvor 
også rotorklippere osv. har fundet en 
plads. Der er naturligvis stor forskel 
på, om der skal slås græs på en stor 
fodboldbane eller en park med mange 
forhindringer, men løsningerne findes.

Et særligt kapitel er de mange 
lokale redskaber, der produceres til 
kompakttraktorer. Her er mulighederne 
om muligt endnu større, og det er 
de lokale traditioner også. Nogle 
steder skal sneen fejes, andre steder 
skubbes og der er endda områder, hvor 
sneslynger er det almindelige. Her er 
de lokale forhandleres kendskab til 
lokale producenter vigtigt. De ved, hvor 
kunderne får den bedste kvalitet og de 
bedste redskaber til opgaven.

Du kan trygt købe en Iseki - 
producenten, importøren og de 
lokale forhandlere vil gøre alt for 
at sikre dig størst mulig udbytte  
af din investering.
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Tekniske data kompakttraktorer

TM 3217 TM 3267 TH 5370 TH 5420 TLE 3410 TG 6407G TG 6507G TG 6507HST TG 6687HST

Transmission Mek. 8/8 Hydrostat, 3 grp. HST 3 grp. HST 3 grp. HST 3 grp. DualClutch DualClutch HST 3 grp. HST 3 grp.

Motortype Iseki E3212 Iseki E3CD Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E4FH Iseki E4FH Iseki E4FH

Motorkraft 14 kW / 19,5 hk 18 kW / 25 hk 25,7kw/35 hk 30kw/40 hk 30kw/40 hk 30kw/40 hk 36kw/50 hk 36kw/50 hk 49kw/65 hk

Brændstoftank, l 27 27 36 36 40 40 53 53 53

Gear, antal
8, fuldt 

synkroniseret
- - - - 8 8 - -

High-Low hastighed - - NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA

Gear-gruppe, antal 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Frem/bak, antal 8/8 - - - - F24/R24 F24/R24 - -

Gasautomatik JA JA JA JA NEJ Nej Nej JA JA

Hastighed, km/t 1,5-22 0-23 0-32 0-32 27 34 35 35 35

PTO bag, omdr./min.
2-trins igangsætning

540 540 (uafh.) 540/750 540/750 540 540/750 540/750 540/750 540/750

PTO midt, omdr./min. 2.000 2.000 2.000 2000 - 2000 2000 2000 2000

Frontlift/PTO, kat./omdr. Kat. 0/540 (option) Kat. 0/540 (option) kat. 1/540 (option) kat. 1/540(option) Kat1. Option kat. 1/540(option) kat. 1/540(option) kat. 1/540(option) kat. 1/540(option)

Hydraulikpumpe, l/min. - - 41,5 41,5 28,3 28,8 36,5 47,8 47,8

Hydraulikventiler, 
for + bag

0 + 1 DV 0 + 2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV

Joystickbetjening Option Option STD. STD. - STD. STD. STD. STD.

Sikkerhedsbøjle/kabine
Sikkerhedsbøjle

Lugsteinkabine (opt.)
Sikkerhedsbøjle

Lugsteinkabine (opt.)
Luksuskabine m. AC, 

sæde m. varme, radio m.m.
Luksuskabine m. AC, s

æde m. varme, radio m.m.
Sikkerhedsbøjle. kabine som option

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio 
m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg 600 600 1200 1200 1000 1270 1580 1580 1580

Generator, Amp. 40 40 75 75 - - - - -

Dimensioner  LxBxH, cm 288-282x110-129x232 288-282x110-129x232 309x141x217 309x141x217 307x149x263 313x146x222 347x172x225 343x172x225 347x172x225

Dækmontering std. 
for + bag

Turf:  
212/80D15 + 355/80D-20

Turf:  
24x8.50-12 + 315/75D-15

Turf: 
26x10.50-12 + 13,6-16

Turf: 
26x10.50-12 + 13,6-16

Turf: 212-80D-15 + 355/80D-20    Agri: 
7-16 + 11.2-24

Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20     
Agri: 8-16 + 13.6-24

Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20     
Agri: 8-16 + 13.6-24

Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20     
Agri: 9.5-16 + 13.6-28

Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20     
Agri: 9.5-16 + 13.6-28

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes.

Blå kompakttrakorer til grønne erhverv

TM 3217 TH 5420
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TM 3217 TM 3267 TH 5370 TH 5420 TLE 3410 TG 6407G TG 6507G TG 6507HST TG 6687HST

Transmission Mek. 8/8 Hydrostat, 3 grp. HST 3 grp. HST 3 grp. HST 3 grp. DualClutch DualClutch HST 3 grp. HST 3 grp.

Motortype Iseki E3212 Iseki E3CD Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E3FH Iseki E4FH Iseki E4FH Iseki E4FH

Motorkraft 14 kW / 19,5 hk 18 kW / 25 hk 25,7kw/35 hk 30kw/40 hk 30kw/40 hk 30kw/40 hk 36kw/50 hk 36kw/50 hk 49kw/65 hk

Brændstoftank, l 27 27 36 36 40 40 53 53 53

Gear, antal
8, fuldt 

synkroniseret
- - - - 8 8 - -

High-Low hastighed - - NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA

Gear-gruppe, antal 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Frem/bak, antal 8/8 - - - - F24/R24 F24/R24 - -

Gasautomatik JA JA JA JA NEJ Nej Nej JA JA

Hastighed, km/t 1,5-22 0-23 0-32 0-32 27 34 35 35 35

PTO bag, omdr./min.
2-trins igangsætning

540 540 (uafh.) 540/750 540/750 540 540/750 540/750 540/750 540/750

PTO midt, omdr./min. 2.000 2.000 2.000 2000 - 2000 2000 2000 2000

Frontlift/PTO, kat./omdr. Kat. 0/540 (option) Kat. 0/540 (option) kat. 1/540 (option) kat. 1/540(option) Kat1. Option kat. 1/540(option) kat. 1/540(option) kat. 1/540(option) kat. 1/540(option)

Hydraulikpumpe, l/min. - - 41,5 41,5 28,3 28,8 36,5 47,8 47,8

Hydraulikventiler, 
for + bag

0 + 1 DV 0 + 2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV 2+2 DV

Joystickbetjening Option Option STD. STD. - STD. STD. STD. STD.

Sikkerhedsbøjle/kabine
Sikkerhedsbøjle

Lugsteinkabine (opt.)
Sikkerhedsbøjle

Lugsteinkabine (opt.)
Luksuskabine m. AC, 

sæde m. varme, radio m.m.
Luksuskabine m. AC, s

æde m. varme, radio m.m.
Sikkerhedsbøjle. kabine som option

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, radio 
m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Luksuskabine m. AC, sæde m. varme, 
radio m.m.

Løftekapacitet 3-pkt. lift, kg 600 600 1200 1200 1000 1270 1580 1580 1580

Generator, Amp. 40 40 75 75 - - - - -

Dimensioner  LxBxH, cm 288-282x110-129x232 288-282x110-129x232 309x141x217 309x141x217 307x149x263 313x146x222 347x172x225 343x172x225 347x172x225

Dækmontering std. 
for + bag

Turf:  
212/80D15 + 355/80D-20

Turf:  
24x8.50-12 + 315/75D-15

Turf: 
26x10.50-12 + 13,6-16

Turf: 
26x10.50-12 + 13,6-16

Turf: 212-80D-15 + 355/80D-20    Agri: 
7-16 + 11.2-24

Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20     
Agri: 8-16 + 13.6-24

Turf: 212/80-D15 + 355/80-D20     
Agri: 8-16 + 13.6-24

Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20     
Agri: 9.5-16 + 13.6-28

Turf: 29x12.00-15 + 475/65-D20     
Agri: 9.5-16 + 13.6-28

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes.

TLE 3410 TG 6507G
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Blå kompakttrakorer fra 19 - 65 hk
Iseki kompakttraktorer produceres fra 19 til 65 hk. De er alle produceret efter 
de berømte japanske kvalitetsforskrifter og kendes også blandt meget andet 
for deres enorme driftssikkerhed. Det resulterer i lave driftsomkostninger og 
lang levetid, så Iseki´s ejertidsomkostninger er ekstremt lave.

Allround – hele året
Der kører mange Iseki kompakttraktorer i Norden. Det skyldes blandt andet 
driftssikkerheden, men deres store alsidighed og førerkomfort spiller også en 
vigtig rolle. Førerkomforten opnås ved at tænke brugervenlighed ind i designet 
og ved at anvende luksuskabiner, der opfylder de nordiske chaufførers krav 
om ventilation om sommeren og varme om vinteren. Iseki sikrer med andre 
ord chaufførerne ordentlige arbejdsforhold, uanset hvor lange arbejdsdagene 
bliver i sæsonerne.

Transmission efter behov  
og temperament
Valgmulighederne indenfor transmissionstyper står typisk 
mellem det konventionelle synkroniserede manuelle gear eller 
HST med 3 trin, men Iseki producerer også modeller med en 
avanceret transmission med dobbet kobling – Dual Clutch 
IQ-transmission.

Valget bør træffes efter behov og 
arbejdsopgaver, men erfaringen viser, 
at chaufførens temperament og 
investeringsbudgettets stør-
relse også har indflydelse på 
beslutningen – uanset hvad, 
så har Iseki løsningen.



7

Dæk skal der til
Kompakttraktorer anvendes i mange 
brancher med vidt forskellige arbejds-
opgaver. Derfor varierer kundernes 
behov for dæk betydeligt. Du kan som 
hovedregel vælge din Iseki med dæk af 
traktortypen eller med turf-dæk, men 
der er typisk mange muligheder at vælge 
imellem. Tag din forhandler med på råd 
inden du bestiller dæk, så du får en 
optimal løsning.

Kabiner
Det regner, det sner, det blæser, det 
er bidende koldt og ind imellem 
skinner solen – det nordiske vejr er en 
udfordring for alle, der arbejder udenfor. 
Kabinekomfort er derfor vigtigt for 
mange kunder. Iseki´s kabiner hører til 
kompakttraktorernes elite. Rummelige, 
lyse og komfortable panoramakabiner 
er hovedreglen. Alle kabiner leveres 
med varme, og på visse modeller er der 
airconditioning.

Frit valg mellem 
talrige modeller, 
transmissioner og 
specifikationer
Iseki´s produktprogram er omfattende. 
Det vanskeligste er næsten at vælge, så 
brug din lokale forhandler til at finde den 
helt rigtige løsning til dine behov.

Lave timepriser
Anskaffelsespris, finansiering, 
driftsomkostninger, levetid og brugtpris 
er nogle af de vigtige elementer, når 
timeprisen for din kompakttraktor 
skal regnes ud. Det samme er Iseki’s 
alsidighed, som giver sig udslag i mange 
arbejdstimer hele året rundt og deraf 
følgende lave timepriser. Samlet set giver 
Iseki dig meget lave ejertidsomkostninger 
og en lav timepris.

Pas på – traktorernes totalbredde og 
højde kan variere med dækmonteringen. 
Hvis du kører, hvor pladsen er meget 
trang, kan valg af dæk få afgørende 
betydning.

Allround med frontlæsser
Når man arbejder i de grønne erhverv er der mange løfte-  
og transportopgaver. Af samme årsag kan din Iseki udrustes 

med frontlæsser. Det store antal Iseki-kompakttraktorer i 
drift i hele Europa betyder, at flere producenter har udviklet 
læssere til Iseki.  
Spørg din forhandler til råds om valg af frontlæsser,  
så styrke, tekniske features, betjening og redskabsfæste 
kommer til at matche dine behov. 

7
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Iseki TM 3217/3267
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Iseki TM er et oplagt valg, hvis arbejdsopgaverne 
kræver en kompakttraktor mellem 19,5 og 25 hk.  
Her får man utroligt meget for pengene.

TM fås i 2 modeller - TM 3217 med 8/8 transmission og vende- 
gear eller TM 3267 med hydrostatisk transmission med 3 
grupper, gas automatik og Cruise Control. Når kørselspedalen 
trykkes ned, øges omdrejningstallet automatisk (og om-

vendt), så det er nemt at køre trakto-
ren. Samtidig bliver støjniveauet 

lavere, og brændstofforbruget 
minimeres til glæde for både 
driftsbudgettet og miljøet. 

Der er kælet for ergonomien i 
de nye TM-modeller. Bedre 
vibrationsdæmpning af 

førerplatform, forbedret betjening og 
frem for alt en 2-pedal hydrostat med lavt 

pedaltryk, så chaufføren belaster sine ben mindst muligt. 

Iseki TM er billig i sin klasse, men teknologi, funktionalitet og 
komfort er helt i top.
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Kompakt og smidig
Om vinteren er TM ideel til snerydning og glatførebekæmpelse. Begge modeller har 4WD og 
differentialespærre. TM-serien produceres med styrtbøjle, men leveres lige så ofte med en 
Lugstein luksuskabine med varme og ekstra arbejdslys både for og bag.

Kabinen forener det komfortable med det praktiske. Der er for eksempel plads til de store 
vinterstøvler uden at ramme pedalerne, og der er fri udstigning til begge sider. 
Instrumenteringen er overskuelig, og betjeningsgrebene sidder logisk samlet i grupper efter 
funktionalitet. Krydsbetjent hydraulik gør det nemt at betjene frontmonterede redskaber.

2-pedal hydrostat  
med lavt pedaltryk 
skåner benene og  
optimerer ergonomien

hk
19,5 - 25

TM 3217 TM 3267

Transmission Mek. 8/8 Hydrostat, 3 grp.

Motortype Iseki E3212 Iseki E3CD

Motorkraft 14 kW / 19,5 hk 18 kW / 25 hk

Gear, antal
8, fuldt 

synkroniseret
-

Gasautomatik Ja

Hastighed, km/t 1,5-22 0-23

PTO bag, omdr./min.
2-trins igangsætning

540 540 (uafh.)

PTO midt, omdr./min. 2.000

Frontlift/PTO, kat./omdr. Kat. 0/540 (option)

Sikkerhedsbøjle/kabine
Sikkerhedsbøjle

Lugsteinkabine (opt.)
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Iseki TH
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hk
35-40

Den smidige allround-traktor fås med 35 eller 40 hk 
under motorhjelmen, og med en længde på 309 cm 
og en bredde på kun 141 cm med brede turfdæk er 
Iseki TH 5370/5420 en ideel kompakttraktor til alle, 
der har brug for en driftsikker slider, der kan komme 
til de fleste steder.

Med hydrostatisk transmission med 3 grupper, 
1-pedalssystem, frem/bak håndtag og gasautomatik 
klarer den alle opgaver uanset om den skal rydde 
sne eller frem til dagens næste opgave med op til 32 
km/t.

Som standard har Iseki TH 2 stk. DV hydrauliske 
udtag, både for og bag, der forsynes af en kraftig 
pumpe. Det giver mulighed for at bruge krævende 
redskaber. Traktoren kan udstyres med frontlift hvis 
der skal bruges frontmonterede redskaber.
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Iseki TH
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Kabinen
Fabriksmonteret komfort kabine med masser af 
plads og fantastisk godt udsyn hele vejen rundt, 
samt 2 bredde døre som giver let og hurtigt 
adgang til kabinen. Luksussæde med varme er 
standard. Justerbart rat - frem og tilbage.

Aircondition
Kabinen er standard med aircondi-
tion som sikre en sikker kørsel uden 
dug på ruderne samt en behageligt 
arbejdstemperatur.

Bagrude
Standard med 
varme og kan 
udstyres med 
visker.

Lygter
Position, stop og blinklygter er monteret 
højt så de ses uanset om der er monteret 
redskaber i bag. På taget er monteret 
LED arbejdslygter for og bag til at give et 
rigtig godt arbejdslys.

Motor
Under motorhjelmen ligger 
en nyudviklet 3-
cylindret Iseki Stage V 
motor med common rail 
indsprøjtning og partikelfil-
ter med regeneration. Giv-
er adgang til kørsel, selv 
hvor de strengeste krav til 
dieselmotor gælder.

Transmission
Hydrostatisk transmission, med 3 arbejdshastigheder, op til 
33 km/t. Servo assisteret HST pedal sikrer en let pedaltryk. 
Kun én HST pedal, da frem og bak let vælges med håndtag på 
instrumentbord. Desuden sikrer cruise control med memory en 
behagelig kørsel.
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TH 5420

Transmission HST 3 grp.

Motortype Iseki E3FH

Motorkraft 30kw/40hk

Gasautomatik Ja

Hastighed, km/t 0-32

PTO bag, omdr./min.
2-trins igangsætning

540/750

PTO midt, omdr./min. 2.000

Frontlift/PTO, kat./omdr. kat. 1/540 (option)

Sikkerhedsbøjle/kabine
Luksuskabine m. AC, sæde 

m. varme, radio m.m.

Komfortabel uanset vejret 

Iseki TH har fabriksmonteret OECD-
godkendt kabine. 

Luksuskabinen har suverænt udsyn, 
store døre, luksussæde med varme, 
radio og aircondition som standard.

Iseki TH

12
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Sammensæt selv din TH

Som de andre Iseki-modeller kan TH udrustes med det udstyr, du har 
brug for. Mange vælger et frontophæng med A-ramme. 

Det kan suppleres med mekanisk PTO (540 rpm) og ekstra olieudtag.

Iseki TH

13

PTO
Udvendigt start og stop
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Iseki 
TLE 3410 

hk
40

Hvis du primært har brug for 40 hk trækkraft, og en 
kompakttraktor alle kan køre, er Iseki TLE 3410 det 
helt rigtige valg. Den er i al sin enkelthed en 
bundsolid mekanisk traktor med PTO, 28 l/min. 
arbejdshydraulik og en lift, der kan løfte op til 
1.000 kg.

Enkel er ikke synonym for primitiv! Iseki TLE 3410 
har for eksempel en hydrostat, der betjenes via to 
ergonomiske og skridsikre vippepedaler. 

Sikkerheden er også helt i top med ROPS-
sikkerhedsbøjle, skridsikre trin og store håndtag til 
brug ved på- og afstigning osv. Selv kaffekoppen 
står sikkert i en integreret holder på højre skærm.

TLE 3410

Transmission HST 3 grp.

Motortype Iseki E3FH

Motorkraft 30kw/40

Brændstoftank, l 40

Hastighed, km/t 0-27

PTO bag, omdr./min.
2-trins igangsætning

540

Sikkerhedsbøjle/kabine
Sikkerhedsbøjle. kabine 

som option

Motor
Stage V
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Komfort i hverdagen
Iseki TLE 3410 kan leveres med en rummelig kabine, 
der har fine adgangsforhold, så det er nemt at  
komme på og af traktoren.

Kvalitet til prisen
Iseki går ikke på kompromis med kvaliteten, selvom 
TLE-serien er produceret til at tage konkurrencen op 
med de helt billige konkurrenter. Selve traktorkroppen 
er fremstillet i støbejern, og den 3-cylindrede motor 
med turbo og væskekøling er fra Iseki´s egen  
motorfabrik. 

Enkel og intuitiv betjening
1 Valg af hastighedsområde
2 Håndgas
3 2 pedals kørselsretning/hastighed
4 Stop ved at slippe pedal
5 Håndbremse
6 Parkeringsbremse
7 Justering af PTO
8 Kontrol PTO
9 Betjening af hydraulikventil(er)
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Iseki TG

Optimale arbejdsvilkår
Iseki er en af markedets ledende 
producenter af kompakttraktorer 
og professionelle græsmaskiner.  
Det forpligter, og Iseki opdaterer 
og udvikler løbende deres 
produktprogram i tæt samarbejde 
med brugere over hele verden. 
Iseki TG Serie 6 fås med både 
hydrostatisk transmission og en dobbelt kobling, der i princippet giver
samme køreegenskaber som en trinløs gear-transmission. Det er alle topmoderne traktorer med 
imponerende brugervenlighed, komfort og teknisk udrustning  – alt sammen til stor glæde for den 
professionelle bruger med mange arbejdstimer på alle tider af året.

Iseki TG fås til alle behov
Iseki kompakttraktorer kan tilpasses specifikke formål  
og/eller redskaber, så de bliver endnu mere effektive. Det 
kan f.eks. være et joystick med integreret elbetjening af 
frontlift, en frontlæsser eller ekstra hydraulikudrustning.

hk
40-65
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PTO 
Alle modeller er som standard udrustet 
med PTO bagpå og under traktorerne. 
Front-PTO er ekstraudstyr.

Transmission
Iseki TG Serie 6 fås med både hydrostatisk 
transmission og med DualClutch IQ-trans-
mission, der i princippet giver samme køre-
egenskaber som en trinløs transmission.

Hydraulik til det hele
Olieforsyningen til hydraulikudtag og transmission varierer mellem 
de forskellige modeller fra 28 til 47,8 l/min. 
Den store pumpe er Iseki’s svar på moderne redskabers stigende 
behov for olieforsyning, men den forøgede kapacitet betyder også, 
at oliens temperatur holdes nede i et område, hvor den ikke slides 
så hurtigt. Olietemperaturen holdes også nede af en stor oliekøler 
med op til 18% større kapacitet end tidligere modeller.
Standardudrustningen omfatter 2 hydraulikudtag bag og 2 for
 forberedt for joystick-betjening af redskaber. 

Lygter
Lygterne og blinklys er placeret højt 
på kabinen, så medtrafikanterne 
tydeligt kan se traktoren, selvom 
den arbejder med redskaber. 

Airconditioning
Standard på alle modeller og 
dimensioneret, så chaufførerne har 
optimale forhold, uanset om solen 
skinner eller den bidende nordiske kulde 
raser udenfor i vintersæsonen. 

Sikkerhed
Kompakttraktorer arbejder typisk i byer og 
boligområder, hvor pladsen er trang, og der 
færdes mange mennesker. Iseki Serie 6 sikrer 
optimalt overblik over nærområdet via de store 
panorama vinduer. Også udsynet opad fra  
kabinen er godt, hvilket er en stor fordel, når  
der f.eks. arbejdes med frontlæsser.

Motor Stage V
TG-modellerne er udrustet med Iseki’s 
egne velrenomerede og driftsikre motorer. 
Miljønormerne overholdes først og fremmest 
via en optimal forbrænding i motoren. 
Iseki anvender desuden DPF og DOC inden 
udstødningsgasserne slippes fri. DPF står 
for ”diesel particulate filter” og DOC er 
forkortelse for ”diesel oxidations catalysator”. 
Disse teknologier betyder at der forekommer 
langt færre skadelige udstødningsgasser og 
partikler end tidligere, hvilket dagligt vil glæde 
alle i nærområdet.

Lift
Liften løfter mellem 
1270 og 1.580 kg  
alt efter model.
Frontlift er  
ekstraudstyr. 

Arbejdslygter 
LED-arbejdslygter 
for og bag.

Bagrude
Bagrude med varme 
og visker
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Ideelle arbejdsbetingelser
for chaufføren
Den personlige komfort er optimal. Store håndgreb ved dørene og 
brede døre gør det hurtigt, sikkert og bekvemt at komme ud og ind ad 
kabinen, og når man sidder i komfortsædet, sikrer en gennemtestet 
placering af dyserne perfekt ventilation og varmefordeling, ligesom en 
høj og bred kabine giver plads til alle chauffører. De mange muligheder 
for at opbevare manualer og madpakker og flere holdere til både  
flasker, termokande og kaffekop fuldender Iseki’s kabine som en 
bekvem arbejdsplads.
Alle de vigtigste betjeningsknapper og indstillinger er samlet på højre 
side af chaufføren og integreret i afdækningen over skærmkassen.  
Samtidig er håndtag, pedaler osv. optimeret med fokus på ergonomi.
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Iseki TG Dual Clutch 
– komfortabelt gearskift
Kørekomfort er mere end en detalje for de chauffører, 
der skal køre mange timer dagligt.
Iseki har udviklet en Dual Clutch-transmission, 
der giver samme glidende gearskift som et ægte 
automatgear. Det er en fornøjelse at køre med!

Airconditioning med 
stor kapacitet
Iseki TG Serie 6 har en luksuriøs kabine og 
er som standard udstyret med airconditioning. 
Den har en enorm kapacitet, og giver chaufføren 
optimale forhold, uanset hvordan det nordiske klima 
opfører sig. Sommervarme eller bidende kulde gør ingen 
forskel og ved hyppige af- og påstigninger i dårligt vejr, er 
der heller ingen problemer med duggede ruder eller dårligt 
udsyn. Den fabriksmonterede airconditioning sikrer chaufføren en 
virkelig komfortabel arbejdsplads.

TG 6407G TG 6507G TG 6507HST TG 6687HST

Transmission DualClutch DualClutch HST 3 grp. HST 3 grp.

Motortype Iseki E3FH Iseki E4FH Iseki E4FH Iseki E4FH

Motorkraft 30kw/40 hk 36kw/50 hk 36kw/50 hk 49kw/65 hk

Gear, antal 8 8 - -

High-Low hastighed NEJ NEJ JA JA

Gear-gruppe, antal 3 trin 3 trin 3 trin 3 trin

Frem/bak, antal F24/R24 F24/R24 - -

Hastighed, km/t 34 35 35 35

PTO bag, omdr./min. 540/750 540/750 540/750 540/750 

PTO midt, omdr./min. 2.000 2.000 2.000 2.000

Frontlift/PTO, kat./omdr. kat. 1/540 (option) kat. 1/540 (option) kat. 1/540 (option) kat. 1/540 (option)

Hydraulikpumpe, l/min. 28,8 36,5 47,8 47,8

Redskaber
til alle formål
Græsklippere af enhver type, koste, snefræsere, V-plove osv. Iseki 
kan køre med stort set alle redskaber i den grønne sektor. Med 
PTO i front, midt og bag er alle muligheder åbne, og med  2 + 2DV 
hydraulikventiler og stor hydraulikkapacitet er der nærmest ingen 
begrænsninger. Spørg din lokale forhandler til råds og få de helt 
rigtige redskaber til dine individuelle behov.



Likviditetsvenlig finansiering
Når du har valgt den helt rigtige maskine til dine behov, er 
det vigtigt at sikre en gunstig finansiering.  
HCP Finans tilbyder alle Iseki-kunder en konkurrence dygtig 
finansieringspakke med mulighed for individuel tilpasning. 
Vi tilbyder både finansiel leasing og traditionel finansiering, 
så valget er dit.

De fleste af vores kunder vælger leasing af den enkle 
grund, at det belaster driftslikviditeten mindst, og ydelserne 
skal betales i takt med, at maskinerne tjener penge. 

Alle forhandlere er online med vores finansieringsportal og 
kan hurtigt give svar på evt. udbetaling, månedlige ydelser 
og restbetaling. Oftest kan papirarbejdet klares samtidigt 
med, at du køber maskinen – nemmere bliver det ikke.

Maskiner skal købes lokalt – der hvor du får service
Iseki importeres af HCP og sælges via uafhængige forhandlere i hele Norden. Det er en unik kombination, for når importen er  
samlet for et stort område, opnås så stor en volumen, at importøren kan have produkteksperter, service-backup og et betydeligt 
reservedels lager klar til at servicere kunderne. 

De uafhængige lokale forhandlere sikrer derudover lokal nærhed og yder kunderne hurtig, kompetent service.  
Samlet set tilbyder vi Iseki´s kunder kompetent rådgivning samtidig med en optimal og tryg serviceløsning.  

Forhandler

LEASING

LIK
VIDITETSVENLIG

Alle oplysningerne om tekniske data er vejledende - spørg din forhandler om råd og vejledning vedr. udstyrsniveau og dækmontering. Ret til ændringer i tekniske specifikationer uden varsel forbeholdes.  
De anvendte fotos kan være modelfotos med ekstraudstyr.
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