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Mechron 2210/2230TIL ARBEID OG FRITID.



MECHRON 2210/2230 
Om du trenger en arbeidshest på gården eller til å komme frem på

kjerreveien i skogen: KIOTI MECHRON 4x4 arbeidskjøretøy gjør

jobben. Kjøretøyet er utstyrt med firehjulsdrift, uavhengig dobbel

A-armsoppheng bak og Mac-Pherson oppheng med fjærben foran,

har en bred sporvidde for økt stabilitet – noe som gir en eksepsjonell

god kjørekomfort selv i svært vanskelig terreng. Den har kort svingradius

og er meget lett å manøvrere. Hvor du enn skal – i jobbsammenheng

eller på fritid – kan du være sikker på å ha en firehjulstrekker med

optimale egenskaper.



CVT
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FORVANDLER KRAFT
TIL YTELSE.

Girkasse
MECHRON har en Comet CVT- girkasse som er produsert
i USA og har to hastigheter (høy/lav) – + nøytral og revers,
samt 4WD.

Justerbart bakhjulsoppheng
Med et justerbart lenkearmoppheng kan du

finjustere din MECHRON for den best mulige
komforten – med eller uten last.

FREMRE BREMSESKIVE

MOTOR

OVERFØRING/
GIRKASSE

BAKRE 
BREMSESKIVE

KRAFTOVERFØRINGENS
UTFORMING
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Forhjulsoppheng
MacPherson-oppheng med fjærben sikrer den

beste kjørekomforten i klassen og gir føreren

fantastisk veigrep og kontroll.

Solid ramme
Robust karosseriramme med

kraftige stålrør og sveiset ROPS
(Roll Over Protection Structure)

beskytter fører og passasjer.

Bremsesystem
Solide hydrauliske skivebremser foran og bak, samt

mekanisk parkeringsbrems gir utmerket ytelse og
økt sikkerhet.

Motor
Daedong 3C100LWU (1007 cc, 22 hk) diesel-
motor en meget pålitelig og utprøvd motor. 

Den er tilpasset for en optimal drivstofføkonomi.



VEKT OG YTELSE I BALANSE FOR
STORE BELASTNINGER.



Tak, frontrute og hytte (tillegg).
Plast tak, frontrute og hytte som beskytter 
fører og passasjer for vær og vind.

Panser
Det forsterkede panseret 
gir et sterkt, robust og 
dynamisk inntrykk.

Lasteplan
Med det bredeste planet i sin klasse og en
nyttelast på hele 500 kg har MECHRON en

utrolig lastekapasitet. Legg til *hydraulikk
tipp (*tilvalg) og du kan bare vippe av
last når som helst – der du ønsker.

Sats til tilhengerfeste
En 2-tommers firkantet brakett. 
Funksjonen gir deg muligheten til å 
koble til en slepekrok eller et

3-punktsløft for bakmontert redskap.

Differensialsperre
Foran: Limited slip differensial
Bak: Mekanisk differensial

MECHRON 2230
Stort lasteplan for tunge og lange gjenstander. 
 
Planlengde: 1280 mm (300 mm längre)
 (Mechron 2210: Planlengde 980 mm)



Bakskjermer
Forsterkede, støpte bakskjermer under
lasteplanet vil holde deg og din MECHRON
ren i gjørmete forhold.

Utvendig hydraulikk (tillegg)               
MECHRON kan utstyres med utvendig hydraulikk bak som gjør at 
det kan brukes en mengde ulike hydrauliske redskap.   

KRAFTFULL AKSELERASJON FRA DEN 
DRIFTSIKRE DAEDONG DIESELMOTOREN.



Bakkeklaring
Med en bakkeklaring på 304 mm, tar du
deg frem i tøft terreng og over hindringer.

Frontfanger (forsterket)
Den kraftige frontfangeren i stål beskytter
frontlykter, radiator og frontdifferensial mot 
stubber, steiner, vegetasjon og andre

gjenstander langs veien.

Dekk
Store 25-tommers dekk gjør kjøringen
mer bekvem og øker bakkeklaringen.
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Oppbevaringsrom
I tillegg til et åpent oppbevaringsrom på
førerens side, er det også et hanskerom
med en vanntett dør på passasjersiden.

Kopp-/Flaskeholder
En kopp-/flaskeholder på hver
side er standard.

Girvelger
Enspaks girvelger gjør valget å 
skifte gir til en enkel manøver. 
Aktiveringen av 4WD gjøres 
også med en dra-knapp/spak.

KRAFT, STYRKE, SMIDIGHET
OG KOMFORT.

Gulv
Med en flat og gjennomgående 
førerhytte har MECHRON
utmerket plass til ben og
føtter. Dette gir en enkel og 
trygg på- og avstigning.



Dashbord
Dashbordet har et moderne design
med ergonomisk plasserte kontroller
og instrument som gir føreren en

enkel oversikt over viktige funksjoner.

Delt fører- og passasjersete
Komfortable seter, med separat førerstol,
gir god plass for tre personer. Både passa-

sjersete og førersetet er utstyrt med
uttrekkbare sikkerhetsbelter som standard.

Instrumentpanel 
(Standard-versjonen)

Speedometer i mph (km/t),
timeteller, bensinmåler,

kjølevesketemperaturmåler
og blinklysindikator som
standard.

.

TA PLASS I DET BREDE PASSASJERSETET – GOD 
PLASS TIL TO PASSASJERER, I TILLEGG TIL FØRER.



 

TILLEGGSUTSTYR

- Hytte
- Snøplog
- Vinsj
- Roterende varsellys
- Beltesett

TAK/ VINDU
- Monteringssats soltak
- Monteringssats vindrute

HYDRAULIKK
- Hydraulikksats til lasteplan
- Monteringssats for ytre hydraulikk
- Monteringssats til håndgass
- Forlengingssats til hydraulikkslange

SIKKERHET
- Monteringssats beskyttelsesplate
- Monteringssats bak gitter
- Monteringssats for støvbeskyttelse
- Monteringssats eksospotte gnistfanger

EKSTRAUTSTYR
- Arbeidslys
- Nakkestøtter
- Monterigssats for plan forlengelse
- Ekstra hydraulikk bak
- Vinsj
- Hydraulisk tipp

MOTOR 
Modell     3C100LWU
Type     Direkte innsprøyting, tverrstilt, vannkjølt
                                  3-takts dieselmotor
Bruttoeffekt, motor hk (kW)   22 (16,4)
Sylindervolum, cc    1007  
Turtall / omdreininger, rpm  2800
Drivstofftank, liter   28  

KJØRETØYGRUPPE / REGISTRERING         Traktor 

DRIVLINJE
Type    CVT-rem
Gir    Lav, Høy, Nøytral og revers
Topphastighet   40 km/t 
Bremser    Frem/bak hydrauliske skivebremser
Firehjulsdrift   Mekanisk aktivert

OPPHENG/ FJÆRINGER
Foran     Uavhengig MacPherson-oppheng med fjærben
Bak    Uavhengig dobbel justerbar a-arm (lenke arm)

STYRNING
Type     Tannstag og drev

DIMENSJONER
Lengde, mm   2852  3205   
Bredde, mm    1543   1543
Høyde, mm   2032   2032
Maks sporvidde: Foran mm   1262   1262
                           Bak mm    1264   1264
Akselavstand, mm   1940   2240
Vekt, kg   840 882  
Bakkeklaring, mm  305  305
Trekk kapasitet, kg 590   590
Nyttelast, kg   725   725  
Svingradius, m   3,70    3,70

LASTEPLAN
Lengde x Bredde x Dybde mm    980  x 1427 x 293  1280  x 1427 x 293
Plan kapasitet, kg                                             500   500

DEKK DIMENSJONER 
FORAN
 Heavy Duty     25x10-12
 Gress    25x10-12
 ATV     25x10-12
BAK
 Heavy Duty   25x11-12
 Gress    25x11-12
 ATV     25x11-12

Setekapasitet   Delt sete med 3 plasser (1+2)
Plan tipp aktivering    Manuell
Frontfanger   Standard
Farge på karosseri    Orange
Hydraulisk lasteplan løft           Tilvalg
Hydraulisk ledingsventil           Tilvalg
Hastighetsmåler          Standard

SPESIFIKASJONER MECHRON 2210/2230

Bemerkning: Noen av tilvalgsmulighetene (ekstra-
utstyret) er dessverre ikke tilgjengelig når denne 
brosjyre blir produsert. Spesifikasjonene kan endres 
uten forutgående varsel.

www.hako.no
Kioti markedsføres og selges av Hako Ground & Garden AS, Lindebergveien 5, 2016 FROGNER – tlf. 22 90 77 60.
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ISO 9001, ISO14001           OHS AS 18001  

MECHRON 2210                           MECHRON 2230   




