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Model J27 HST - vytápěná kabina, přední závěs a přední hydraulický rozvod jsou prvky volitelné výbavy



Technická data malotraktoru LS řady J
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Váš prodejce:

model J 27 HST

provedení
ochranný rám zadní, sklopný

kabina příplatková výbava 

motor

výrobce Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

jmenovitý výkon [kW / hp] 19,9 / 27

jmenovité otáčky [ot /min] 2 700

počet válců 3

objem válců [cm³] 1 318

objem palivové nádrže [ℓ] 25

převodovka

typ hydrostatická

počet rychlostí [vpřed × vzad] plynulá regulace rychlosti pojezdu prostřednictvím plynového pedálu, 
dva rozsahy pojezdových rychlostí

maximální rychlost [km /h] 17,5

pohánění náprav standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu),  
možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) 

zadní 
vývodová hřídel

režimy chodu nezávislá na pojezdu

otáčky [ot /min] / ovládání 540 / elektrohydraulické

středová 
vývodová hřídel

režim chodu nezávislá na pojezdu

otáčky [ot /min] / ovládání 2 000 / elektrohydraulické

přední vývodová hřídel příplatková výbava, je řešena prodloužením vývodové hřídele středové

brzdy kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané

výkon hydraulického 
okruhu [ℓ/min]

okruh řízení 10,22

pracovní okruh 22,33

zadní 
tříbodový závěs

kategorie CAT.I.

ovládání hydraulické, ovládání pákou

funkce polohová regulace

zvedací síla [kg]  
(na závěsných bodech) 650

zadní závěs pro tažení výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm

pneumatiky
přední 23 × 8,5 - 12“

zadní 12 - 16,5“

rozměry [mm] 
 

(s uvedenými  
pneumatikami)

délka včetně zadního závěsu 2 660

rozchod vpředu 865

rozchod vzadu 900

rozvor 1 500

minimální šířka 118 cm s uvedenými pneumatikami, 
105 cm s alternativními pneumatikami 6,0 - 12“ / 9,5“ - 16“

výška při zvednutém ochranném 
rámu [mm] 2 370

výška s kabinou [mm] standardní provedení: 2 090 
snížené provedení: 1 990

světlá výška [mm] 
(pod středem přední nápravy) 305

hmotnosti 
[kg]

provozní 841

nejvyšší povolená 1 608
Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru. 

Dovozce pro ČR, prodej, servis:
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