K9 2400
24 Hk

K9 2400

DET ULTIMATA ARBETSFORDONET
Motoreffekt 24 hk

Ny, modern design. Reducerad ljud- och

Maxhastighet 40 km/h

vibrationsnivå. Dubbel justerbar länkarms-

Ökad bromskapacitet

fjädring fram och bak. Justerbar ratt och

Förbättrad CVT

digital instrumentpanel.

*Alla bilder är för illustrativt syfte och kan skilja sig från själva produkten.

Maxhastighet 40 km/tim (ECE-godkänd)
Den nya kraftfulla motorn och effektiva transmissionen ger en transporthastighet
på 40 km/tim (ECE-reglerad hastighetsbegränsning). K9-serien kommer att
underlätta arbetet och ge dig en härlig körupplevelse.

Utökad bromskraft
Tack vare slitstarka hydrauliska skivbromsar fram och bak samt en mekanisk
parkeringsbroms har K9:an en utomordentlig bromsförmåga. Säkerheten har ökat
med 30 % jämfört med den tidigare modellen.

Motoreffekt 24 hk
K9:ans nya miljövänliga dieselmotor med kraftfull
prestanda ökar bränsleeffektiviteten samtidigt som
den minskar ljudnivån.

K9 2400 KIOTI UTV

Förbättrad CVT
K9 2400 startar mjukt och reagerar snabbt med sina två växlar (hög/låg)
samt 4-hjulsdriften.

*Alla bilder är för illustrativt syfte och kan skilja sig från själva produkten.
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NY UPPLEVELSE K9 2400

DYNAMISK OCH STABIL ARBETSHÄST

Digitalt instrumentbräde
Den digitala instrumentpanelen är centralt placerad
rakt framför föraren, vilket gör det lätt att läsa av
informationen.

Rymliga säten

Enkel rattjustering

Det formade helsätet, som är bredast i sin klass, tillsammans med det separata skålade
förarsätet gör att tre personer sitter bekvämt. Sätena och den förstärkta ROPS-bågen
uppfyller säkerhetskraven hos ANSI, SAE och ECE.

Rattjusteringen har förenklats så att du enkelt
anpassar rattens läge med en spak efter dina behov.

Ergonomisk design

Ergonomiska reglage

Kombinationen av förarcentrerade reglage och
interiörens ergonomiska design ger dig en bekväm,
smidig och lättmanövrerad körupplevelse.

Reglagen är behändigt placerade precis som i en bil, USB-portar och ett 12-volt-eluttag är standard.
på så vis blir K9 intuitiv och rolig att köra för alla.
Det ger dig möjlighet att ladda extra utrustning.

El- och USB-uttag

Dubbel
länkarmsfjädring
Den dubbla länkarmsfjädringen (A arms) fram och
bak absorberar stötarna från
vägen och ger en utmärkt
körkomfort.

Ljud- och vibrationsreducering
Med hjälp av CAE-simulering har både ljud- och vibrationsnivån för nya K9 kunnat minskats.
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K9 2400:s nya design
ger ett dynamiskt intryck,
och tillsammans med den
stabila karossen gör den
arbetet och körningen till
ett nöje.

K9 2400 KIOTI UTV

*Alla bilder är för illustrativt syfte och kan skilja sig från själva produkten.
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NYA GENERATIONEN KIOTI

ARBETSFORDON

Flak och hydraulisk tippning

Bakläm

Med det breda flaket och en lastkapacitet på 500 kg har K9 en fantastisk lastförmåga. Som tillval kan du få
flaket belagt med polyuretan vilket gör ytan maximalt rostavvisande. Tillvalet hydraultipp gör K9:an byggd
för hårt arbete i alla slags väder.

Baklämmen kan du fälla ut i 90 grader och gör
lastning och lossning enkel.

Vindruta med torkare
(tillval)
Vindrutetorkaren som är fäst
ovanför rutan är typgodkänd
och ger dig utmärkt sikt i regn
och rusk. Själva vindrutan går
att öppna nertill så att luftflödet
ventilerar hytten.

Förvaring under motorhuven, golvmatta Arbetsbelysning fram (tillval)

Sidospeglar (ECE-godkänd)

Förvaringsmöjligheterna ökar med det behändiga
utrymmet under huven. Gummimatta (tillval) på
golvet gör körningen och arbetet bekvämare
samtidigt som den skyddar golvet mot damm och
smuts.

Sidospeglarna går att vinkla inåt så du kan ta dig
fram i trånga utrymmen och de går inte av om de
stöter i något under körningen.

LED-lampor förbättrar sikten i dåligt väder och i
mörker.

SPECIFIKATIONER K9
MODELL

K9 2400 (ECE-godkänd)

MOTOR
Typ
Bruttoeffekt
Cylindervolym
Märkvarvtal
Tankvolym
Oljevolym

Modell 3C100LWU-D2
Direktinsprutad, tvärställd, vattenkyld 3-cyl dieselmotor
24 hk
1007 cc
3 000 rpm
37 liter
15 liter

REGISTRERING

Traktor

DRIVLINA
Typ
Växlar
Körhastighet
Broms
Fyrhjulsdrift

CVT-rem
Låg, Hög, Neutral, Back
0-40 km/h
Främre/bakre hydraulisk skivbroms
Mekaniskt aktiverad

UPPHÄNGNING
Främre/bakre upphängning

Oberoende dubbel justerbar A-arm (länkarm)

STYRNING

Servostyrning

DIMENSIONER
Längd
Bredd
Höjd
Hjulbas
Vikt
Markfrigång
Nyttolastkapacitet

3045 mm
1590 mm
1970 mm
2180 mm
930 kg
304 mm
725 kg

FLAK
Längd x Bredd x Djup
Nyttokapcitet
Flakkapacitet

1110 x 1480 x 293 mm
725 kg
500 kg

ÖVRIGT
Säteskapacitet
Tippflaksaktivering
Frontskydd
Ratt
Färg på kaross
Hastighetsmätare
Drag
USB- och eluttag
Förvaring under huven

Skålat, fjädrat. Delat säte med 3 platser (1+2)
Manuell
Standard
Justerbar
Röd
Standard, digital
Standard
Standard
Standard

OHSAS 18001
NO:K033008

TILLVAL
HALVDÖRR
- Halvdörr (Ett set – två dörrar)
BELYSNING
- Arbetsbelysning fram
- Dimljus
- Buskskydd/stötfångare
- Varningsljus
SOLTAK OCH VINDRUTA
- Vindruta (med torkare)
- Soltak
DRAGANORDNING
- Vinschfäste
- Vinsch
HYDRAULIK
- Hydrauliktippsats
- Yttre hydraulik
- Handgas
SÄKERHET
- Dammskydd upphängning
- Hasplåt
- Backlarm
- Bakre skyddsgaller
FLAK
- Polyuretanytskikt (fabriksmonterat)
ÖVRIGT
- Golvmatta
- Nackstöd
- Sätesöverdrag
- Snöplog/diagonalblad

25x10-12
25x10-12
25x10-12
25x10-12

ISO 14001
NO.771475

*Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DÄCKSTORLEK
Främre
Allterrängdäck, aluminiumfälg
Gräs, plåtfälg
Bakre
Allterrängdäck, aluminiumfälg
Gräs, plåtfälg

ISO 9001
NO.954596
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