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Traktor FOTON TE 254 C s kabinou a topením je velice obratným pomocníkem, dostatečně robustním a
spolehlivým jak v lese, tak na vinici, komunální sféře, na malých farmách apd. Je vybaven pohonem 4x4,
mechanicky vypinatelným, tříválcovým motorem Perkins s přímým vstřikem a velice příznivou spotřebou – 11,5 l/mth, dalším jeho kladem je i reverzní převodovka 8+8, kterou ocení obsluha při mnoha činnostech, např.
při práci s čelním nakladačem, uzávěrka diferenciálu, PTO 540/1000 ot/min.. Ve standartu je dodáván
s předním + zadním závažím v kolech, předními agro pneu 6,0-16, zadní agro pneu 9,5-24, takže je tímto
zvýšena i průchodnost v terénu, na přání zákazníka je možno traktor dodat i na trávních pneu, prostorná
kabina s topením má velice dobře uspořádané ovládací prvky po pravé straně řidiče, výklopné zadní okno,
otevíratelná boční okna, „štěrbinové“ větrání dveřmi kabiny, výstražný maják, výstražný traktorový
trojúhelník, halogenové pracovní osvětlení na kabině 4 ks, držák nápojů v kabině, odkladové háčky v kabině,
dolní závěs, vypinatelný kompresor, vzduchový vývod se zásuvkou pro přípojná vozidla, autozásuvka pro
přípojná vozidla, protihlukové a izolační čalounění kabiny, zimní předehřev motoru 220V pro snadný start v
mrazech, na požádání dodáváme k traktoru i horní otočný závěs za příplatek, přední blatníky, nástřik spodku a
karoserie antikorozním nátěrem + ošetření dutin, zadní závěs kat.I (průměr ok 22mm) , 2+0 okruhy hydrauliky,
třetí bod, na přání je možná montáž speciální sedačky Star Lux s opěrkami a bederním seřízením, která
výrazně zvyšuje komfort jízdy a snižuje únavu při celodenní jízdě, dále je možná montáž diodového sklopného
majáku při problémech se sníženým vjezdem do parkovacích prostor.Traktor je při předávání zákazníkovi
kompletně připraven a upraven a promazán, se zárukou 48 měsíců! Rovněž je možnost dodání a montáže
čelního nakladače s třetí funkcí, elektromechanickým joysticem a v kompletu s lopatou 4v1, tzv. „klapačkou“.
Možnost financování na leasing, nebo úvěr – vše vám vyřídíme!! (Essox, Uni leasing, ČSOB)
Zákazník si sám může provádět eventuelně servis, tzn. např. výměnu provozních náplní a filtrů, ovšem
s podmínkou dodání našich kvalitních provozních náplní. Při eventuelní reklamaci na základě zaslaného
vadného dílu zasíláme díl nový. Veškeré ND jsou na skladě, pokud se stane, že momentálně není, je přivezen
letecky do 14 dnů, většinou však k této situaci nedochází. 1.servisní interval je po 40 mth –výměna oleje v
motoru, převodovce, přední nápravě + olejový filtr, 2.servisní interval po 100 mth-výměna oleje v motoru,
převodovce, přední nápravě + filtr olejový a palivový. další servisní intervaly doporučujeme vždy po 100 mth.
Hydraulický olej + filtr se mění po max.430 mth !!! Barvy: červená, modrá, zelená světlá, zelená tmavá,
stříb.metalíza, černá metalíza, žlutá, oranžová.
Servisní/prodejní střediska : Čkyně (viz. adresa nahoře), Prostějov-Zlín: BEMIGRA s.r.o., tel.736537206-ing.
Müller, 605304727-Jakub Müller; Servis Vrchlabí – p.Roman Hrouda, tel.: 608805380 (www.spaliky.cz)

