
TXG2

Ulubieniec zarządców osiedli
Dobry gospodarz jest w stanie wykonać każdą pracę, 
a we wszystkim pomoże mu TXG 2. Jest to możliwe, 
ponieważ maszyna posiada napęd na wszystkie koła 
i jest w stanie wykonać rozmaite zadania na małej i 
dużej przestrzeni. Poza tym, maszyna rozpieszcza 
komfortem panującym w kabinie. Mówiąc krótko: to 
idealny towarzysz w realizacji prac porządkowych 
przez cały rok. TX
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Your job. Our system.



1.980
2-zakresowa 
przekładnia  
hydrostatyczna

 ʨ 	zmiana	kierunku	jazdy	
(przód-tył)	za	pomocą	 
2	pedałów

 ʨ 	2	przełożenia	prędkości	
jazdy	do	wyboru

 ʨ 	płynna	regulacja	prędkości	
jazdy

 ʨ 	prędkość	jazdy	do	16	km/h,	
dzięki	czemu	maszyna	
nadaje	się	do	prac	w	dużych	
kompleksach	zieleni

Centrum sterowania to 3 
sekcyjny rozdzielacz z 
możliwością rozbudowy do 
najbardziej wymagających 
osprzętów. 2 

Komfortowa 
kabina

 ʨ 	możliwość	wykonywania	
prac	przez	cały	rok

 ʨ 	doskonała	widoczność
 ʨ 	dobre	wytłumienie	hałasu,	

izolacja	termiczna

Niewielka wysokość 1980 
mm (w zależności od opon).

Maszyna 
całoroczna z 
napędem 4x4

 ʨ wysoki	moment	obrotowy	i	
wydajny	układ	hydrauliczny

 ʨ lepsza	opłacalność
 ʨ szybki	montaż	narzędzi	(z	

przodu,	na	środku,	z	tyłu)
 ʨ wszechstronna	oferta	akce-

soriów	systemowych	do	prac	
zimowych	(pługi,	szczot-
ki,	posypywarki)	i	letnich	
(kosiarki,	kosze,	agregaty	
mulczujące,	glebogryzarki)

 ʨ tylny	WOM	z	prędkością	
obrotową	540	obr./min

 ʨ opcjonalny	z	przedni	wał	
odbioru	mocy	napędzający	
różne	akcesoria

 ʨ tylny	TUZ,	kat.	1,	
umożliwiający	montaż	
wszystkich	popularnych	 
typów	urządzeń	dodatkowych

Tylny wał  
odbioru mocy  
i podnośnik

Ergonomiczny układ dźwigni 
obsługi wałów odbioru mocy.

Przedni TUZ ISEKI jest wyjątkowo 
krótki i stabilny; w idealny sposób 
współpracuje z ładowaczem 
czołowym.

540



Prace porządkowe to często 
projekty wielozadaniowe
Zgarnianie, grabienie, trans-
port, koszenie, zamiatanie 
– oto codzienność zarządcy 
terenu. TXG 2 to niezawodny 
asystent.

Zadania, jakie musimy wykonywać podczas 
opieki nad powierzonym terenem, są coraz bard-
ziej zróżnicowane. Dlatego narzędzia do ich rea-
lizacji należy dobierać w przemyślany sposób. 
TXG to maszyna precyzyjnie zaprojektowana w 
najdrobniejszych szczegółach. Przykład: maska 
silnika. Wykonana z solidnego metalu, a do tego 
szeroko otwierana. W takiej sytuacji wszelkie 
prace serwisowe to pestka. Przykład: układ kie-
rowniczy. Lekkość działania dzięki wspomaganiu 
układu kierowniczego. Prace wymagające dużej 
ilości manewrów stają się dziecinne prostym za-
daniem. Przykład: fotel operatora. Nie tylko ergo-
nomiczna budowa, lecz także duże możliwości 
w zakresie regulacji. Dzięki temu łatwiej sprostać 
trudom codziennej pracy.

Kosz na trawę i liście o 
pojemności 550 l.

Za mokra, za gęsta, za wysoka trawa 
– przy koszeniu zawsze napotykamy 
trudności. TXG 2 pomoże rozwiązać 

także takie problemy.

»Zarządca często jest zdany  
sam na siebie. Tym większe  
znaczenie ma traktor, na  
którym będzie mógł polegać  
w realizacji wszystkich zadań.«

W zależności od ogumienia TXG 2 
posiada optymalną szerokość przejazdu 

przez wąskie alejki (od 1220 mm). Ergonomia
Fotel operatora i elementy sterujące – ergo-
nomiczny układ w TXG 2 pozwala wygodnie 
pracować przez 8 godzin dziennie.

Maszyna zaangażowana do prac 
zimowych z rozrzutnikiem i pługiem 
śnieżnym lub szczotką: system 
ISEKI zawsze dobrze dopasowany i 
sprawdzony w praktyce, bez proble-
mów związanych z dopasowaniem 
osprzętów.



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl
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Dane techniczne

Model

TXG 237 A 

Silnik

Rodzaj	paliwa Diesel

Ilość	cylindrów
Pojemność	skokowa	(cm3)

3
1123

Nominalna	prędkość	obrotowa	
(obr./min)

2700

Maks	moc	silnika	(PS)1
Moc	wg	ECE	R120	(kW)

27
17,	5	

Moc	wg	ECE	R120	(PS)
Moment	obrotowy	(Nm)

23,	8	
72	(przy	1700	obr./min)

Przekładnia

Przekładnia Hydrostat

Maks.	prędkość	podczas	jazdy	
w	przód2(km/h)

16	

Osie

Napęd	na	wszystkie	osie standard

Wały odbioru mocy

Tylny	wał	odbioru	mocy	(obr./
min)

540

Podnośnik tylny

Kategoria Kat.	1

Waga / wymiary

Długość	całkowita2	(mm) 2580

Wysokość	całkowita	(mm) Na	kołach	do	trawy:		2300	(B) 
1979	(K)

Na	kołach	rolniczych:	2305	(B)
1979	(K)

Szerokość	całkowita	(mm) Koła	trawnikowe:	1220
Koła	rolnicze:	1220

Waga	z	ogumieniem	standard-
owym	(kg)

740	

A	=	Napęd	na	wszystkie	koła
K	=	Kabina
B	=	ROPS	(Rama	ochronna)
1	moc	maksymalna	zmierzona	przez	producenta
2	Przy	największych	kołach	


