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DÄR ARBETE OCH NÖJE MÖTS.

Mechron 2210/2230



MECHRON 2210/2230
Oavsett om du behöver en arbetshäst på gården eller på en väg i 

skogen tar KIOTI MECHRON 4x4 arbetsfordon hand om jobbet 

åt dig. Fordonet är utrustat med fyrhjulsdrift, oberoende dubbel 

A-armsupphängning bak och MacPherson fjäderben bak, och har 

en bred spårvidd för ökad stabilitet och exceptionell körkomfort 

även i svårframkomlig terräng. Liten vändradie och bakre 

krängningshämmare  bäddar för en enastående kurvtagning 

och manövrering. 

Vart du är hamnar – i jobbet eller privat – kan du vara säker 

på att ha en fyrhjulsdrift med optimala egenskaper.



CVT
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FÖRVANDLAR KRAFT 
TILL PRESTANDA.

FRÄMRE BROMSSKIVA

MOTOR

TRANSMISSION

BAKRE 
BROMSSKIVA

KRAFTÖVERFÖRINGENS 
UTFORMNING

Transmission
MECHRON har en Comet CVT-transmission, är tillverkad 
i USA, och är utrustad med en beprövad Daedong 
växellåda med två hastigheter (Hög/Låg) samt 4WD.

Justerbar bakhjulsupphängning
Med en justerbar länkarmsupphängning kan 

du finjustera din MECHRON för bästa möjliga
körkomfort, med eller utan last.
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Framhjulsupphängning
MacPherson-upphängning med fjäderben 

säkerställer bäst körkomfort i klassen och ger 
föraren fantastisk vägkänsla och kontroll.

Solid ram
Robust karosstomme med 

kraftiga stålrör och svetsad ROPS 
skyddar förare och passagerare.

Bromssystem
Hållbara hydrauliska skivbromsar fram och bak 

samt mekanisk parkeringsbroms ger utmärkt 
prestanda och ökad säkerhet.

Motor
Daedong 3C100LWU (1007 cc, 22 hk) diesel-

motor är hållbarhets- och pålitlighetstestad på 
fältet och ger en förbättrad bränsleekonomi.



VIKT OCH PRESTANDA I BALANS 
FÖR STORA LASTER.



Tak, vindruta och hytt (Tillval)
Ett slagtåligt plasttak, vindruta eller 
hytt hjälper till att skydda förare och 

passagerare från allt som kan tänkas 
komma i deras väg.

Motorhuv
Den förstärkta plasthuvens
eleganta design ger ett starkt,
dynamiskt intryck.

Lastflak
Med det bredaste flaket i klassen och en

lastkapacitet på 500 kg har MECHRON
en fantastisk lastförmåga. Lägg till

hydraultipp som tillval och du kan 
enkelt tippa vilken last som helst 

där du vill ha den.

Bakre drag
Ett 2-tums fyrkantsdrag ger dig möjlighet 
att koppla på ett släp eller 3-punktslyft för 

bakmonterade redskap.

Differential broms
Fram: Limited Slip-differential
Bak: Mekanisk differential

MECHRON 2230
Gott om lagringsutrymme 
för tunga och långa föremål.

Lastlängd: 1280 mm (300 mm längre)
(MECHRON 2210: 980 mm)



Bakre stänkskärmar
Förstärkta, gjutna bakre stänkskärmar under 
lastflaket håller dig och din MECHRON rena 
i de lerigaste förhållanden.

Markfrigång
Med en markfrigång på 304 mm tar du 
dig fran i tuff terräng och lätt över hinder.

Motorhydraulik (tillval)
MECHRON kan extra utrustas med motorhydrulik bak vilket gör 
att du kan driva en mängd olika hydrauliska redskap.

KRAFTFULL ACCELERATION 
MED DAEDONG DIESELMOTOR.



Markfrigång
Med en markfrigång på 304 mm tar du 
dig fran i tuff terräng och lätt över hinder.

Påkörningsskydd
Det kraftiga påkörningsskyddet i stål skyddar
strålkastarna, kylaren och den främre 
differentialen från stenblock, svår vegetation 

och andra föremål längs vägen.

Hjul och däck
Stora 12-tumshjul och 25-tums-
däck gör körningen bekvämare 
och ökar markfrigången.



Förvaringsfack
Förutom ett öppet förvaringsfack på 
förarsidan finns det också ett handskfack
med vattentätt lucka på passagerarsidan.

Mugghållare
En mugghållare på var sida är  standard, 
med en avtagbar bricka för förarens och 
passagerarnas bekvämlighet.

Växelväljare
En rak växelväljare gör valet av 
växelläge enklare. Aktivering av 
4WD sker också enkelt med en 
enda dragknopp.
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KRAFT, STYRKA, 
SMIDIGHET OCH KOMFORT.

Golv
Med en plan, öppen 
genomgångskonstruktion
har MECHRON utmärkt 
ben- och fotutrymme för 
enkel på- och avstigning.



Instrumentbräda
Instrumentbrädan har en modern design 
med ergonomiskt placerade reglage och 
instrument som ger föraren en enkel 

överblick över viktiga funktioner.

Delat förar- och passagerasäte
Bekväma säten, med separat förarstol, ger 
plats åt tre personer. Både passagerasätet 
och förarstolen är säkerhetsutrustade med 

rullbälten som standard.

Instrumentgrupp 
(standardutförande)

Hastighetsmätare i 
mph (km/h), timräknare, 

bränslemätare, kylvätske-
temperaturmätare samt 
körriktningsvisarindikator 

som standard.
.

STRÄCK UT DIG PÅ DET BREDA BÄNKSÄTET MED 
PLATS FÖR TVÅ PASSAGERARE SAMT FÖRAREN.



 

TILLVALSUTRUSTNING

- Hytt med värme
- Snöplog/diagonalblad
- Vinsch
- Roterande varningsljus
- Drivbandsats

TAK/VINDRUTA
- Monteringssats soltak
- Monteringssats vindruta

HYDRAULIK
- Hydraulisktippsats
- Yttre hydraulik
- Handgas

SÄKERHET
- Monteringssats hasplåtar
- Monteringssats bakre skyddsgaller
- Monteringssats dammskydd upphängning
- Monteringssats ljuddämparens gnistfångare

TILLBEHÖR
- Monteringssats säkerhetslampor 
 (signalhorn, broms  ljus, körriktningsvisar  
 lampor, varningsreglage)
- Monteringssats dimljus
- Monteringssats arbetsbelysning
- Monteringssats nackstöd
- Monteringssats backspeglar
- Monteringssats för flakpåbyggnad
- Monteringssats registreringsskylt

MOTOR 
Modell     3C100LWU
Typ     Direktinsprutad, tvärställd, vattenkyld 
                                   3-cyl dieselmotor 
Bruttoeffekt, motor hk (kW)   22 (16,4)
Cylindervolym, cc     1007  
Märkvarvtal, rpm    2800
Tankvolym, liter      28  

REGISTRERING           Traktor 

DRIVLINA
Typ    CVT-rem
Växlar     Låg, Hög, Neutral, Back
Körhastighet km/h    0-40  
Broms     Främre/bakre hydraulisk skivbroms
Fyrhjulsdrift    Mekaniskt aktiverad

UPPHÄNGNING
Främre upphängning   Oberoende MacPherson-upphängning med fjäderben
Bakre upphängning    Oberoende dubbel justerbar A-arm (länkarm)

STYRNING
Typ     Servostyrning

DIMENSIONER
Längd, mm    2852  3205    
 
Bredd, mm    1543   1543
Höjd, mm   2032   2032
Max. spårvidd: Fram mm   1262   1262
                        Bak mm    1264   1264
Hjulbas, mm    1940   2240
Vikt, kg   840 882  
Markfrigång, mm    305  305
Dragkapacitet, kg  590   590
Nyttolastkapacitet, kg   725   725  
Vändradie, m    3,70      3,70

Längd x Bredd x Djup mm    980  x 1427 x 293  1280  x 1427 x 293
Flakkapacitet, kg                                              500  500

DÄCKSTORLEK 
Främre
 Allterrängdäck   25x10-12
 Gräs     25x10-12
 ATV    25x10-12

Bakre
 Allterrängdäck   25x10-12
 Gräs     25x10-12
 ATV    25x10-12

Säteskapacitet    Delat säte med 3 platser (1+2)
Tippflaksaktivering    Manuell
Frontskydd    Standard
Färg på kaross    Orange
Hastighetsmätare    Standard
Drag    Standard

SPECIFIKATIONER MECHRON 2210/2230

Kommentarer: Vissa tillvalssatser är inte tillgängliga vid 
trycktillfället. Specifikationerna kan komma att ändras 
utan föregående meddelande.

www.hako.se
Kioti marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad, 035-10 00 00.
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ISO 9001, ISO14001           OHS AS 18001  

MECHRON 2210                           MECHRON 2230   




