
Elegantní kapota
Nový zjednodušený design kapoty 
usnadňuje výhled řidiče. 60° úhel  
vyklopení kapoty umožňuje pohodlný 
přístup při údržbě.

Externí hydraulické pístnice
Traktory série RX jsou vybaveny dvojicí 
externích hydraulických pístnic zadních 
ramen se zdvíhací kapacitou 2 378 kg.

Výkonný k přírodě šetrný  
přeplňovaný motor
Výkonný 59HP turbomotor nabízí tichý 
chod a k přírodě šetrný provoz.

Páka Power Shuttle (RX6010PC)
Tato páka umožňuje snadné řazení vpřed 
a vzad bez nutnosti stlačení spojkového 
pedálu.

Posilovač řízení a sklon řídících kol 
Standardní posilovač řízení minimalizu-
je námahu a usnadňuje manévrování 
při řízení. Jednoduché stisknutí páky 
umožňuje nastavení řízení dle potřeby 
obsluhy.

Hydraulické okruhy
Traktory série RX jsou standardně vyba-
veny dvěma páry hydraulických okruhů 
(3. za příplatek), které vyhovují široké 
škále pracovních nářadí. Standardem 
je rovněž středové hydraulické okruhy 
pro ovládací joystick – standardní výbava 
pro ovládání  čelního nakladače.

Nový konstrukce světlometů
Pomocí nové konstrukce hlavních  
a pracovních světel bude práce obsluhy 
snáší a bezpečnější za podmínek snížené 
viditelnosti.

Auto a hydraulické PTO
Standardní zadní vývodová hřídel (PTO) je 
ovládána pomocí ovladače a výběrem mezi 
manuální nebo automatickým provozem. 
Pro zvýšení bezpečnosti může být funkce 
Auto PTO „automaticky“ spíná a vypíná  
vývodovou hřídel v závislosti na pozici zad-
ních ramen – eliminace odhalení pohyb-
livých částí. Bezpečnostní blokování brání 
spuštění motoru je-li pohon PTO zapnut.

Hydraulik 4WD
Připojení pohonu všech kol 4WD je  
ovládáno stiskem tlačítka.

Palivová nádrž
Nádrž o obsahu 90 litrů paliva umožňu-
je pracovat dlouho bez nutnosti doplnit 
palivo. 

Čelní sklo
Modernizované izolace čelního skla na-
bízí lepší výhled a lepší hlukovou izolaci.

Deluxe kabina
Nová komfortní kabina s inovovaným 
interiérem minimalizuje únavu obsluhy 
při práci za dlouhých dnu.

 RX6010C / RX6010PC Konstrukce Kabina



Specifikace čelního nakladače
MODEl Kl601

A Maximální výška zdvihu 2900 mm

B
Zdvih se lžící v horizontální 
rovině

2600 mm

C Zdvih se sklopenou lžící 2160 mm

D Dosah v maximální výšce 560 mm

E Max. vyklápěcí úhel 71 °

F Dosah se spuštěnou lžící 1860 mm

G Úhel naklápění 44 °

H Max. hloubka výkopu 160 mm

J
Celková výška nakladače 
v transportní poloze

1690 mm

L Vnitřní hloubka lžíce 540 mm

M Výška lžíce 570 mm

N Hloubka lžíce vč. připojení 730 mm
Nosnost nakladače, plná 
výška

1130 kg

Síla v trhu 1761 kg

Pístnice ramene Ø 58 × 510 mm

Pístnice nakladače Ø 63 × 350 mm

Šířka lžíce 2030 mm

Hydraulický systém
čerpadlo  

na traktoru

Standardní výbava
Hydrostatický servořízení
Uzávěrka diferenciálu zadních kol
Stavitelný volant a sedadlo
Pracovní osvětlení
Pohon všech kol – elektronicky spínatelný
Sedmipólová zásuvka
Joystick
Zpětná zrcátka
Přední a zadní stěrač

Doplňková výbava
Třetí hydraulický okruh
Přední závaží
Kolová závaží
Rádio

•
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Jedn. RX6010PC RX6010C 
Motor

Model 4B243TLWM-K 4B243TLWM

Výkon motoru HP 59

Jmenovité otáčky min-1 2 600

Typ motoru vodou chlazený, 4takt, turbodiesel

Počet válců 4

Objem válců cm3 2 435

Náplně

Palivová nádrž l 90

Motorový olej (vč. filtru) l 7,7

Chladící kapalina l 9,1

Olej v převodovce l 58

Olej v přední nápravě l 8,5

PTO

PTO HP 49,1

Zadní PTO otáčky min-1 540/1 000

Typ nezávislá

Hydraulika

Ovládání 3bodového závěsu Pozice, tah a kombinace

Tříbodový závěs kategorie 2

Max. zdvih ramen kg 2 378

Typ pístnic vnější

Vnější hydr. okruhy 2 dvoučinné okruhy

Převodovka

Typ Power shuttle 12F ×12R 12F × 12R

Řazení hydraulické mechanické

Řízení hydraulické

Brzdy mokré, diskové

Spojka mokrá vícekotoučová suchá jednokotoučová

Uzávěrka diferenciálu zadní náprava – mechanicky (standard)

Pohon 4WD elektro-hydraulické ovládání

Pneumatiky

Přední 11.2-20

Zadní 14.9-30 

Pojezdové rychlosti

Vpřed km.h-1 1,93~32,72

Vzad km.h-1 1,90~32,17

Ostatní funkce

Náklon řízení standard

Typ kapoty jednozámková

Typ podlahy zcela plochá

Typ palubní desky digitální

Rozměry

Délka mm 4 020

Šířka mm 1 755

Výška s kabinou mm 2 600

Rozvor mm 2 100

Světlá výška mm 420

Min. poloměr otáčení mm 3 110

Hmotnost kg 2 610

Deluxe sedadlo 
Plně nastavitelné sedadlo nabízí 
obsluze komfortní sezení za všech 
situací.

Plně synchronizovaná  
převodovka 12×12
Plně synchronizovaná převodovka 
umožňuje hladké a snadné řazení. 
Řazení 12 rychlostí vpřed a 12 vzad 
nabízejí široký rozsah prácí.

Čelní nakladač 
Čelní nakladač KL601 je připojen universálním rychloupínacím systémem, připo-
jování lžíce je snadné pomocí centrálního zajišťovacího táhla. Demontáž a zpětná 
montáž čelního nakladače jsou snadno a rychle proveditelné. Nakladač KL601  
využívá hydraulického systému traktoru, plovoucí polohy a indikátoru pozice 
lžíce.

Čelní nakladač Technické parametry
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