
Pohon všech kol
Pohon všech kol je u traktorů CS2610 
standardem a zapíná se pomocí ovládací 
páky.

Vysoce kvalitní dieselový motor
Dieselový motor o výkonu 26 koní 
s optimalizovaným spalováním má velký 
výkon při nízké spotřebě paliva. Kontrolní 
a servisní místa jsou pro snadnou údržbu 
lehce přístupná.

Provozní světla
Světlomety o příkonu 55 W mají v této 
kategorii traktorů největší svítivost.

Ovládací páky na levé straně
Hydrostat s pákou pro ovládání vysokého 
a nízkého rozsahu umožňuje traktoru 
překonat širokou škálu zátěže. Zadní 
i mezinápravová vývodová hřídel mohou 
být pomocí ovládací páky ovládány sa-
mostatně nebo i současně. Ovládací páka 
výšky sečení umožňuje řidiči jednodu-
chou obsluhu mezinápravové sekačky.

Zadní tříbodový závěs
Zadní vývodová hřídel a tříbodový závěs 
umožňují připojení různých zařízení. Od-
klopný kryt vývodové hřídele a tvarovaná  
spodní ramena zajišťují jednoduchou 
instalaci a připojení zařízení.

Ergonomické prostředí
Kvůli příjemnému zážitku z komfortní 
a plynulé jízdy má ergonomicky navrže-
né pracovní prostředí obsluhy všechny 
ovládací prvky ve snadném dosahu. Pro 
vysokou bezpečnost řidiče je traktor vy-
baven bezpečnostním pásem a senzorem 
přítomnosti řidiče.

Sklopný ochranný rám
Standardní sklopný ochranný rám umožňuje 
rychlou a jednoduchou manipulaci a jízdu 
i pod nízkými překážkami.

Nezaměnitelný design
Aerodynamický design kapoty zajišťuje vynika-
jící výhled řidiče. Vertikálně odklopná kapota 
umožňuje jednoduchý přístup ke vzduchové-
mu filtru a kontrolním místům denní údržby 
a servisu.

Ovládací páky na pravé straně
Mokrá násobná spojka vývodové hřídele 
se ovládá jednoduše pomocí páky. Tří-
bodový závěs je ovládán pohybem páky 
tříbodového závěsu.

Mezinápravová vývodová hřídel
Mezinápravová vývodová hřídel s otáč-
kami 2200 min-1 umožňuje pohon 
takových zařízení, jako je například  
mezinámpravová sekačka.

Zásuvka 12 V
Zásuvka 12 V patří k základní výbavě a je 
použitelná pro napájení různých zařízení.

Dvojitý pedál HST
Dvojitý pedál HST umožňuje snadný 
a rychlý pohyb vpřed a vzad s plynulým 
rozjezdem, zrychlením či zpomalením. 
Odpor pedálu je minimalizován tak, aby 
při dlouhých a opakujících se činnostech 
nedocházelo k únavě řidiče.

Posilovač řízení
Posilovač řízení je standardní výbavou 
traktoru. I s plně naloženou lžící naklada-
če minimalizuje sílu potřebnou při řízení 
v ostrých nebo četných zatáčkách.

Osvětlená přístrojová deska
Přístrojová deska se při startu motoru roz-
svítí. Digitální ukazatel zobrazuje otáčky, 
hladinu paliva a teplotu. Varovné kont-
rolky upozorňují na nízkou hladinu paliva 
nebo vysokou teplotu.
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Čelní nakladač
SL2410

Celková hmotnost 479 kg

Maximální výška zdvihu 1810 mm

Zdvih se lžící v horizontální rovině 1638 mm

Zdvih se sklopenou lžící 1295 mm

Dosah v maximální výšce 678 mm

Max. vyklápěcí úhel -45 °

Dosah se spuštěnou lžící 1332 mm

Úhel naklápění 27 °

Max. hloubka výkopu 130 mm

Celková výška nakladače v transportní poloze 925 mm

Vnitřní hloubka lžíce 507 mm

Výška lžíce 459 mm

Hloubka lžíce vč. připojení 588 mm

Nosnost nakladače, plná výška 306,3 kg

Síla v trhu 604 kg

Nabírací síla 503 kg

Nastavení pojistného ventilu 12,7–13,2 MPa

Průtok (hydr. systém traktoru) 13,4 l.min-1

Šířka lžíce 1219 mm

Model nakladače: SL2410 model traktoru CS2610

Mezinápravová sekačka SM2410

•

•

MOTOR

Model S773L-EU

Typ
tříválcový, vodou  

chlazený

Výkon motoru HP (kW) 26 (19,4)

Přenos výkonu na vývodo-
vou hřídel

HP (kW) 20,5 (15,3)

Objem válců cm3 1131

Jmenovité otáčky min-1 3000

Palivová nádrž l 25,5

POjEZD

Převodovka HST

Řazení plynulé, 2 stupně

Uzávěrka diferenciálu standardní zadní

Brzdy Mokré diskové

Typ vývodové hřídele Nezávislá

Otáčky zadní VH min-1 540

Otáčky mezinápravové 
VH

min-1 2200

HyDRauLika

Čerpadlo zubové

Čerpadlo řízení l.min-1 24,6

Tříbodový závěs Kat. I

Max. zvedací síla  
(60 cm od ok)

kg 715 (318)

Řízení
Hydraulický posilovač 

řízení

PNEu

Přední – travní/průmyslové 18×8.5-10

Zadní – travní/průmyslové 26×12.00-12

POjEZDOVé RycHLOSTi

Vpřed km.h-1 0~16,6

Vzad km.h-1 0~11,2

ROZMěRy

Délka (včetně 3bod. záv.) mm 2523

Šířka mm 1270

Výška (s ochr. rámem) mm 2280

Rozvor mm 1400

Min. světlá výška mm 162

Rozchod předních kol mm 1164

Rozchod zadních kol mm 1270

Poloměr otážení mm 2540

Hmotnost kg 700

ČaSy cykLů [S] 1500 MiN-1 2000 MiN-1 3000 MiN-1

Zvednutí nakladače 16 8,1 3,8

Spuštění nakladače 2,3 2,2 2,1

Vysypání lžíce 6,2 2,8 2,3

Zpětné sklopení lžíce 2,9 2,3 2,2

Mezinápravová sekačka
SM2410

Výhoz materiál boční výhoz

Záběr 1524 mm

výška sečení 25,4~101,6 mm

přepravní výška 152.4 mm

Typ převodu šnekový kuželový

počet nožů 3

Pracovní otáčky nožů 2841 min-1

Obvodová rychlost 20,2 m.s-1

délka nože 523 mm

Tloušťka plechu rámu 3,2 mm

Celková šířka 1823 mm

Celková délka 1168 mm

Celková výška 296 mm

Pohon kloubový hřídel a řemen

Typ závěsu tříbodový závěs

Kompatibilní s nakladačem ano

Specifikace a provedení se může měnit bez oznámení

Standardní výbava
Zadní PTO

Mezinápravové PTO

Ovládací joystick*

Posilovač řízení

Parkovací brzda

Kryt PTO

Provozní světla

Varovná a signální světla

Nápojový držák

Klakson

Zpětné zrcátko

Zásuvka se 7 kolíky

Zásuvka 12V

Zadní hydraulika

*pokud je nakladač zakoupen  
s traktorem

Volitelná výbava
Přední hydraulika

Zadní pracovní světla

Přední závaží (60 kg)

Tempomat

Stříška

Přední tažný hák

Ochrana hydraulického filtru

Příslušenství kioti
Čelní nkaladač

Mezinápravová sekačka
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