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    Kotschenreuther K160R 

 

 

K160R (6145R) Tier IV 

Jmenovitý výkon na 97/68 EC bez IPM - 145 HP 

Maximální výkon po 97/68 EC bez IPM - 160 HP 

Jmenovitý výkon na 97/68 EC s IPM - 185 hp 

Maximální výkon na 97/68 EC s IPM - 192 koní 

Motor: John Deere Powertech PVS, úroveň emisí IV, 6 válců 

Inteligentní řízení výkonu 40 hp 

Zdvihový objem: 6788 cm3 

Turbodmychadlo s variabilní geometrií 

Kapacita nádrže AdBlue®: 16 l 

Podvozek: Koncept celého rámu, rozvor 2765 mm 

Převodovka:PowrQuad Plus 40 km / h 

přední 

Standardní přední náprava 

Brzdy: hydr. podporují olejem chlazený nízké tření kotoučové brzdy, Neutrální brzdu pro 

pracovní operaci (pákovým ovládacím) potenciometrem nastavitelná, parkovací brzdy 

pneumatikyAlliance Forsträder Radial 

vzadu: 650/65 R38 / přední: 600/60 R28 

Může být aktivována přední náprava všech kol s přepínačem špiček 

- stabilizace přední nápravy s automatickou funkcí 

Hydraulická ruka: Epsilon zadní jeřáb M80R68 (krátký sloup - 820 mm, Epsilon drapák 

FG43S 

Naviják:2 x 8 na přední naviják Adler  

rádiový systém: NBB s nouzákem,  nastartováním a zastavením motoru 

osvětlení H4: 6 ASW přední a 6 ASW vzadu (na střeše kabiny) 

kabina testovaná bezpečnost kabiny s ROPS / FOPS / OPS testování, řízení výšky kolony 

a naklonit nastavitelný vč. adaptace na přístrojové desce, hodiny, bezpečnostní sklo, zadní 

okno PAS-PC Plus proti poškrábání, posuvné boční okno, vlevo dveře háčkek na oděv, 

zadní a přední stěrače , vypínač baterie, držáky nápojů v kabině zásobníku na levém 

blatníku, radio souprava vč. antény a reproduktorů, 3 Vnitřní zrcátka, zrcadla ve dvou 

polohách uzamykatelná nebo odnímatelná 

Otočné sedadlo: rovný povrch podlahy s otočným sedadlem řidiče o 360 ° 

Sedadlo řidiče: Premium air suspension sedadlo, DDS, s přepínačem přítomnosti řidiče. 

vzduchové odpružení Nízkofrekvenční s dynamické tlumení vibrací (DDS), automatické 

nastavení hmotnosti, pneumatickou bederní opěrku, boční odpružení, výškově 

nastavitelným opěradlem, vyhřívání sedadel a pasivní bezpečnostní klimatizace, výškově 

nastavitelná loketní opěrka, odpovídající Grammer sedadlo MSG 95AL-DDS 741 
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Joystick: Elektrické proporcionální joystick a ovládací panel integrován v sedadle, 

integrovaný bezpečnostní pás 

Ventilace / topení / klimatizace: dmychadlo pro vytápění / větrání / klimatizace s 

nastavitelnými vzduchovými tryskami, stejně jako samostatných vzduchových trysek ke 

kotoučům, topný ventilátor se vzduchovými tryskami v oblasti podlahy (podlahové 

vytápění) 

 

Kabina speciální vybavení 

1 maják 

reverzní pohon 

Ovládání dvoupákový joystick pro provoz zařízení a jeřábník s následujícími funkcemi 

integrovanými do loketní opěrky sedadla: 

- reverzační zařízení (automatické spuštění a zastavení) 

- Ovládání joysticku 

- Spojte joystick a nožní pedál vpředu a vzadu 

- Brzděte joystickem a nožním pedálem na přední a zadní straně 

- Nastavení plynu na joysticku a nožním pedálu vpředu a vzadu 

- Přenosový okruh 

- uzávěr diferenciálu obvodu 

- stabilizace přední nápravy 

- Kompletní ovládání jeřábu v řízení Euro Proporcionální 

- zvýšit / snížit podporu hor 

 

Cena: 250 000,-€ bez DPH a bez dopravy do ČR 
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