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SXG323

+

ISEKI SÓSZÓRÓ
75 l tartálytérfogat, mechanikus
szórásszélesség és mennyiség
szabályozás, hidraulikus meghajtás,
1 - 5 m szórásszélesség

SXG 323+/326+
3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
STAGE V környezetvédelmi besorolás
max. teljesítmény 22 LE / 27 LE
fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű
1,22/1,37 m-es has alatti vágóasztal
550 literes talaj vagy 600 literes ,
magasürítéses fűgyűjtő tartály
bukókeret vagy komfort fülke
differenciálzár

ISEKI KOMFORT FÜLKE
CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő üvegezés,
melegvizes fűtés, kétfokozatú ventillátor, felnyitható
első és hátsó szélvédők, ablaktölrő, ablakmosó

ISEKI HÓTOLÓLAP
1,1 m munkaszélesség, rugós
ütközésvédelem, hidraulikus oldalállítás, vulkolán kopóél, könnyű és
közepesen nehéz feladatokhoz

ISEKI HÓMARÓ
Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,17 m,
elektromos kivetési irány állítás (270o-ban) és
mechanikus kivetési távolság állítás

ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS
könyebb és közepesen nehéz feladatokzoz, munkaszélesség 1,1 m
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,
350mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,
jobboldali tányérkefe,
ISEKI SÓSZÓRÓ
80 l tartálytérfogat, mechanikus szórásmennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellye, szórás szélesség 80 cm

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.

ISEKI SXG3 komfort fülkével és
RSL1300 tolólappal

ISEKI SXG2 fűnyíró traktor RSL 1300 tolólappal,
ASS75 tárcsás szóró berendezéssel.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ
KASZÁLÁS GYŰJTÉSSEL

LOMBGYŰJTÉS

www.alfagep.hu

KASZÁLÁS GYŰJTÉS NÉLKÜL

SEPRÉS

Inspired by work
MADE IN JAPAN

TXG237

TXG 237
3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
max. teljesítmény 27 LE (ECE R120 17,5 kW)
fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű
terep- vagy gyepkímélő abroncsok
bukókeret vagy komfort fülke
kapcsolható összkerékhajtás
Kat.1 hátsó hárompont
540 1/perc hátsó TLT
ISEKI KOMFORT FÜLKE
CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő
üvegezés, melegvizes fűtés, kétfokozatú
ventillátor, felnyitható első és hátsó
szélvédők, ablaktölrő, ablakmosó

RAUCH SÓSZÓRÓ
120 l tartálytérfogat, mechanikus
szórásszélesség és mennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel,
boltozódásgátló keverőművel,
szórásszélesség állítás 1-6 m között

ISEKI HÓMARÓ
Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,17 m,
elektromos kivetési irány állítás (270o-ban) és
mechanikus kivetési távolság állítás

RAUCH SÓSZÓRÓ
200 l tartálytérfogat, mechanikus szórásmennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel

ISEKI HÓTOLÓLAP
130/150 cm munkaszélesség, rugós
ütközésvédelem, hidraulikus oldalállítás, vulkolán kopóél, könnyű és
közepesen nehéz feladatokhoz

ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS
könyebb és közepesen nehéz feladatokzoz, munkaszélesség 1,3 m
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,
permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe,

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.

ISEKI TXG 237 kompakt traktor
komfort fülkével, front seprőberendezésssel és tárcsás sószóróval.

A RAUCH tárcsás szóróberendezések alkalmasak, zúzottkő,
homok és granulátum precíz kijuttatására is.

TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ
HAS ALATTI ÉS FRONT KASZÁK,
SZÍVÓ-GYŰJTŐ TARTÁLYOK

PÓTKOCSIK

HOMLOKRAKODÓ
SEPRŐBERENDEZÉSEK
FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES
TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK

www.alfagep.hu

LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ ADAPTER
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TM3267

TM 3267 AL
3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
max. teljesítmény 30 LE
irányváltó hajtómű 8 előre / 8 hátra fokozattal
terep- vagy gyepkímélő abroncsok
bukókeret vagy komfort fülke
kapcsolható összkerékhajtás
differenciálzár
Kat.1 hátsó hárompont emelő
540 1/perc hátsó TLT
AGRITAL FÜLKE
CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő
üvegezés, melegvizes fűtés, felnyitható első
és hátsó szélvédők, ablaktölrő

RAUCH SÓSZÓRÓ
120 l tartálytérfogat, mechanikus
szórásszélesség és mennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel,
boltozódásgátló keverőművel,
szórásszélesség állítás 1-6 m között
ISEKI HÓTOLÓLAP
130/150 cm munkaszélesség, rugós
ütközésvédelem, hidraulikus oldalállítás, vulkolán kopóél, könnyű és
közepesen nehéz feladatokhoz
ISEKI HÓMARÓ
Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,20 m,
hidraulikus kivetési irány állítás (270o-ban) és
mechanikus kivetési távolság állítás

RAUCH SÓSZÓRÓ
200 l tartálytérfogat, mechanikus szórásmennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel

ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS
könyebb és közepesen nehéz feladatokzoz, munkaszélesség 1,3 m
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,
permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe,

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.

ISEKI TM 3267 AL kompakt traktor
komfort fülkével, front seprőberendezésssel és
RAUCH pergetős sószóróval.

ISEKI TM 3267 AL kompakt traktor
tárcsás szóróberednezéssel és hótolólappal

TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ

HOMLOKRAKODÓ
SZÍVÓ-GYŰJTŐ
TARTÁLYOK

LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ
ADAPTER

HAS ALATTI
ÉS FRONT KASZÁK

FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES
TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK

PÓTKOCSIK
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SEPRŐBERENDEZÉSEK

SPORT- ÉS LOVASPÁLYA
KARBANTARTÁS
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MADE IN JAPAN

RAUCH SÓSZÓRÓ
250 és 360 l tartálytérfogat,
mechanikus szórásszélesség és
mennyiség szabályozás, betöltő rostával
és kardántengellyel, boltozódásgátló
keverőművel, szórásszélesség állítás 1-6 m között

TLE 3400 AHL
3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
max. teljesítmény 39 LE (ISO 97/68 29 kW)
fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás
terep- vagy gyepkímélő abroncsok
bukókeret vagy komfort fülke
kapcsolható összkerékhajtás
differenciálzár
Kat.1 hátsó hárompont emelő
540 1/perc hátsó TLT
ISEKI „ECO’ FÜLKE
CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő
üvegezés, melegvizes fűtés, kétfokozatú
ventillátor, ablaktölrő, ablakmosó

ISEKI HÓTOLÓLAP
150/160 cm munkaszélesség, rugós
ütközésvédelem, hidraulikus oldalállítás, vulkolán kopóél, könnyű és
közepesen nehéz feladatokhoz

ISEKI HÓMARÓ
Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,20 m,
hidraulikus kivetési irány állítás (270o-ban) és
mechanikus kivetési távolság állítás

RAUCH SÓSZÓRÓ
200 l tartálytérfogat, mechanikus szórásmennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel

ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS
könyebb és közepesen nehéz feladatokzoz, munkaszélesség 1,5 m
magasságban állítható támasztókerekek, hidraulikus oldalállítás,
400 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő tartály,
permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe,

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.

RAUCh SA 250 sószóró

ISEKI TLE 3400 AHL kompakt traktor fülkével, RAUCH SA250 sószóróval és RSM 160 tolólappal.

TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ
ALÖ HOMLOKRAKODÓ

FRONT KASZÁK, GYŰJTŐTARTÁLYOK

TALAJMARÓK

SEPRŐBERENDEZÉSEK

FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES
TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK
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SPORT- ÉS LOVASPÁLYA
KARBANTARTÁS
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TG6370

TG 6370 AGL
3 hengeres, vízhűtéses dízelmotor
max. teljesítmény 40 LE (ISO 97/68 27 kW)
automata irányváltó hajtómű 24/24 fokozattal
terepmintázatú abroncsok
komfort fülke klímaberendezéssel
2 pár kihelyezett hidraulikacsatlakozó hátul
kapcsolható összkerékhajtás
Auto-Stop/Auto-Lift funkciók, vonóerőszabályozás
540/750/1000 hátsó TLT, Kat. 1. hátsó hárompont

ISEKI KOMFORT FÜLKE
CE minősítésű biztonsági keret, fényvédő üvegezés,
klímaberednezés, melegvizes fűtés, kétfokozatú ventillátor,
felnyitható hátsó és kitámasztható oldalsó ablakok
mukafényszórók elöl és hátul

RAUCH SÓSZÓRÓ
250 és 360 l tartálytérfogat,
mechanikus szórásszélesség és
mennyiség szabályozás, betöltő rostával
és kardántengellyel, boltozódásgátló
keverőművel, szórásszélesség állítás 1-6 m között

ISEKI HÓMARÓ

ISEKI HÓTOLÓLAP
160/200 cm munkaszélesség, ütközésvédelem küldönálló rugós tagokkal,
hidraulikus oldalállítás, vulkolán kopóél,
magasságban állítható csúszótalpak,
nehéz feladatokhoz

Kétfokozatú elven működő kivitel (marócsiga és
röpítőtárcsa), munkaszélesség 1,40 m,
hidraulikus kivetési irány állítás (270o-ban) és
mechanikus kivetési távolság állítás

RAUCH SÓSZÓRÓ
280 l tartálytérfogat, mechanikus szórásmennyiség szabályozás,
betöltő rostával és kardántengellyel

ISEKI SEPRŐBERENDEZÉS
nehéz feladatokzoz, munkaszélesség 1,5 / 1,7 m, magasságban
fokozatmentesen állítható orsós támasztókerekek, hidraulikus
oldalállítás, 520 mm átmérőjű hóseprőhenger, opciók: szennygyűjtő
tartály, permetszóró berendezés, jobboldali tányérkefe

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.

RAUCH SA 250 szóróberendezés

ISEKI TG6370 AGL kompkat traktor
KM 150/52 front seprőhengerrel,
RAUCH SA 250 szóróberendezéssel

TOVÁBBI ADAPTEREK AZ EGÉSZ ÉVES HASZNÁLATHOZ
SPORT- ÉS LOVASPÁLYA
KARBANTARTÁS

LOMBSZÍVÓ-SEPRŐ ADAPTER

FRONT KASZÁK,
SZÍVÓ-GYŰJTŐ TARTÁLYOK

PADKA KARBANTARTÁS

FRONT ÉS HÁTSÓ VÍZSZINTES
TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK

SEPRŐBERENDEZÉSEK

HOMLOKRAKODÓ
(ALÖ)

PÓTKOCSIK
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Az Ön ISEKI szakkereskedője:

szaktanácsadás

értékesítés

Alfa-Gép Kft.
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.
Tel.: +36 66 447 909
Fax: +36 66 449 434
Web: www.alfa-gep.hu
E-mail: info@alfa-gep.hu
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