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ТРАКТОРИ



Трактори

Серія TJW

Розроблений з урахуванням усіх сільсько-
господарських вимог.
Двигун Perkins TIER 4. (4 циліндри, робочий 
об'єм 4398 куб.).
Кабіна оснащена зручною пневматичною під-
віскою і системою кондиціонування.
Вантажопідйомність 5 тонн. В наявності
три гідравлічних клапана.

Серія T97

Висока продуктивність для безперервної 
роботи у важких польових умовах.
Двигун Perkins TIER 3. (4 циліндри, робочий 
об'єм 4 400 куб.м.). Паливний бак - 100 л.
У комплектацію входять 2 допоміжних гідрав-
лічних клапана для кабіни T97 і 1 клапан для 
тросів T97.
Оснащений система кондиціонування повітря.
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Трактори
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Серія TJV (80-95PS)

Вибір для професіоналів.
Двигун 4-циліндровий із загальною паливною 
рампою.
Автоматична коробка передач.
Кабіна з кондиціонером.
Завдяки повністю відкритого капоту двигуна з 
системою відкриття оператор може легко 
дістатися до машинного відділення.

Серія TG6 (36-65PS)

Для всіх застосувань в сільському господар-
стві, овочівництві, садівництві, лісорозсадни-
ках, муніципалітетах, ландшафтному дизайні.
Від 36 до 65 кінських сил.
Доступні 3 види трансмісії: механічна коробка 
передач, з двома зчепленнями, HST.
Вантажопідйомність від 1300 до 1700 кг.
Можна встановити косарку середньої висоти.



Трактори
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Серія NT (36-54PS)

Для основних районів вирощування зернових.
Двигун має великий робочий об'єм.
Синхронізоване основне перемикання пере-
дач для моделей NT554 / 548.
NT має велику гідравлічну вантажопідйом-
ність з чавунним шасі.
Повністю відкритий капот забезпечує легкий 
доступ до систем двигуна.

Серія TLE (39-48PS)

Економічний трактор з базовим оснащенням і 
доступною ціною.
Двигун класу HST та 40 к.с.
1,5-літровий двигун з турбонаддувом.
Паливний бак 43 літри. Зубчасті передачі HST 
plus 3. Гідравлічний клапан (на вибір одинар-
ного або подвійного дій) в стандартній      
комплектації.



Трактори 

Серія TH (TH4295, TH4335)

Для очищення доріг і ведення сільського госпо-
дарства на невеликих сільськогосподарських 
площах. Механічна коробка передач.
Двигун - 1,65 літра встановлений на TH4365.
Доступні 3 види трансмісії: базова механічна - 9 
передніх і 3 задніх швидкості, механічна короб-
ка передач - 4 швидкості, HST.

Cерія TM (16-25PS)

Для професійних і приватних користувачів.
Можна вибрати потужність в 25, 23 і 20 к.с.,
у лінійці - 12 моделей. Залежно від завдань, 
вибирається трансмісія і тип ROPS.
Двигун -1,5 л. (TM3267), 1,1 л на TM3247, 
TM3217.
Можуть бути встановлені косарки.
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Трактори

Серія TXG (TXG237)
Зручний та універсальний субкомпактний 
трактор.
До нього можна прикріпити різні пристосуван-
ня: косарку, травозбирач, фронтальний наван-
тажувач, підмітальну машину, снігоприбираль-
ну машину, лезо і т.д.
Паливний бак - 25 л.
Має допоміжні гідравлічні клапани з плаваю-
чим положенням, дуже корисні для різних 
знарядь. 
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ГАЗОНОКОСАРКИ



Газонокосарки

Серія SZ330
Косарка з потужним дизельним двигуном.
Машина управляється двома маневреними 
важелями HST та виконує радіус повороту 360 
градусів.
Трициліндровий 32-сильний дизельний двигун 
з водяним охолодженням.
Паливний бак 30 л.
Має різні системи безпеки: безпечний запуск 
двигуна, сигналізація стоянкового гальма 
перед поїздкою, жорстка захисна рамка від 
перекидання.
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Газонокосарки

Серія SF450

SF450 і SF438 - для професійних користувачів. 
Двигун потужністю 48 л.с.
Ємність паливного бака - 48 л.
Вентилятор радіатора автоматично обертаєть-
ся кожні 5 хвилин.
Швидкість руху: макс. 21 км / год для SF450 і 
макс. 19 км / год для SF438.

Серія SF300

Для вимогливих професійних користувачів з 
великими площами газонів - сади, лікарні, 
житлові будинки, спортивні центри та школи.
Двигун потужністю 30 або 36 л.с.
Ємність паливного бака - 48 л.
Швидкість руху 21 км / год.
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Газонокосарки

Серія SF2

SF235 і SF224 - косарка середньої потужності з 
системою збору трави.
Два ряду двигунів 1,5 літра для 33 к.с. на 
SF235 і 1,1 літра на 22 к.с. на SF224.
Гідравлічна система піднімає й опускає палубу 
косарки і контейнер для трави.
Контейнер для трави обсягом 950 літрів.

Серія SXG

Для професійних користувачів і муніципаліте-
тів. Ємність паливного бака - 21 л.
Максимальна потужність - 16.1кВт, 17.2кВт.
Повністю відкритий капот двигуна та цілком 
зручний для щоденного обслуговування.
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Газонокосарки

Серия SXG216
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Навісна газонокосарка ISEKI SXG216.
Дизельний двигун об'ємом 688 куб. см.
Травозбирач може бути прикріплений і від'єд-
наний досить швидко та легко.
Система зупинки двигуна з функцією безпеки 
включена в стандартну комплектацію.
Висота зрізу трави може регулюватися опера-
тором в межах досяжності від положення 
сидіння. Регульований по висоті циферблат зі 
шкалою дозволяє оператору вибрати потрібну 
висоту зрізу.



ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

Відділ менеджерів:
+38 (048) 795-53-59
+38 (067) 313-76-13

Комерційний директор:
+38 (067) 486-18-20
E-mail: ab@crane-ukraine.com

Офіс компанії :
+38 (048) 743-21-21
E-mail: info@crane-ukraine.com

www.crane-ukraine.com
www.rentacranes.com

Іseki японська якість сільсько-
господарської техніки в Україні 
за оптовими цінами!


