TYM
T265

Variabilita
pro každý den

Traktor TYM T265 s výkonem 25 koní představuje ideální
kombinaci designu a funkčnosti, kterou zúročíte při údržbě
venkovních ploch, práci v zahradnictví, komunální sféře a všude
jinde, kde je potřeba menší a obratný stroj pro velké úkoly.
TYM T265 s hydrostatickou převodovkou je hojně nasazován
na zimní údržbu cest a chodníků. Výraznou výhodou je přední
část karoserie, přes kterou je dobře vidět na vaši práci.

Joystick
Jednoduché a intuitivní
ovládání příslušenství.
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Rovná podlaha
Široký přístup pro
snadné nastupování
a vystupování.

PTO
Zapínání vývodového
hřídele jednoduše pomocí
tlačítka.

Vyrobeno koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

Jednoduchý a účinný
tříválcový dieselový
motor KUKJE® se
zdvihovým objemem
1 175 cm3 o výkonu
25 koní.

Přístrojový panel
Ergonomický design
zjednodušuje přístup
k ovládacím prvkům
stroje.

TYM Central Europe s.r.o.
Výhradní importér
traktorů TYM pro ČR a SR

TYM T265
Technická specifikace
MOTOR
Výkon k (kW)
Jmenovité otáčky (min-1)
Počet válců
Zdvihový objem (cm³)
Plnění
PŘEVODY
Typ převodovky
Počet převodových stupňů
Hnací systém
Maximální rychlost (km/h)
Ovládání vývodového hřídele
Otáčky výv. hřídele (min-1)
Automatika výv. hřídele
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1)
ŘÍZENÍ
BRZDY
HYDRAULIKA – ovládání
Zvedací síla v oku (kg)
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)
Celkový průtok (l/min)
Vnější hydraulické okruhy – zadní
Vnější hydraulické okruhy – přední
Kategorie 3 bodového závěsu
DALŠÍ PARAMETRY
Objem palivové nádrže (l)
Celková délka (mm)
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)
Rozvor (mm)
Výška s ROPS (mm)
Výška s kabinou (mm)
Světlá výška (mm)
Hmotnost s ROPS (kg)
Hmotnost s kabinou (kg)
Agro kola – přední/zadní
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní
Travní kola – přední/zadní
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)
Provedení s ochranným rámem ROPS
Provedení s kabinou
Klimatizace
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Standardní výbava
 Volitelný pohon 4×4
 Uzávěrka zadního diferenciálu
 Elektro-hydraulické zapínání
vývodového hřídele
 Joystick
 Rozvaděč pro zadní hydr. okruhy
Na přání
 Vytápěná kabina
 Nakladač
 Přední tříbodový závěs
 Průmyslová nebo travní kola
 Etážový závěs
 Přední blatníky
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