
Technische gegevens TLE

Model ISEKI TLE3400 TLE4490
Motormerk en type Iseki E3CD Iseki E4CG
Maximaal vermogen (kW/Pk) 29,4 kW / 40 Pk 36,8 kW / 50 Pk

Nominaal vermogen (kW/Pk) 27,9 kW / 38 Pk 35,1 kW / 47,7 Pk
Aantal cilinders 3 4
Cilinderinhoud 1498 cc  2197 cc
Motortoerental 2600 2600
Tankinhoud 43 liter 52 liter

Transmissie

Type Hydrostatisch Mechanisch

Aantal groepen HST 3 groepen /

Aantal versnellingen / 8/8

Rijsnelheid vooruit mech. / 0 - 28,9 km/u

Rijsnelheid achteruit mech. / 0 - 24,3 km/u

Rijsnelheid vooruit hydro 0 - 27,7 km/u /

Rijsnelheid achteruit hydro 0 - 19,6 km/u /

Aftakas

Toerental achter 540 t/min 540/ t/min

Middenaftakas / 2000 t/min

In - uitschakeling Onafhankelijk Onafhankelijk

Aandrijving

Differentieelsper achteras Ja Ja

Aandrijving 2 WD / 4 WD 2 WD / 4 WD
Remmen Natte schijfremmen Natte schijfremmen

Hefinrichting

Hefvermogen 1000 kg 1200 kg

Categorie Cat. 1 Cat. 1

Positieregeling Ja Ja

Hydrauliek

Hydraulische ventielen 1 1

Pompcapaciteit extern 26,3 liter 34,4 liter

Besturing Hydraulisch Hydraulisch

Afmetingen
Totale lengte 3075 mm 3450 mm
Totale breedte landbouwband 1385 mm 1520 mm

Totale breedte gazonband 1490 mm 1690 mm

Totale hoogte landbouwband 2630 mm 2650 mm
Totale hoogte gazonband 2615 mm 2545 mm
Wielbasis 1675 mm 1980 mm
Gewicht (met beugel) 1345 kg 1785 kg
Bodemvrijheid (landbouwband) 270 mm 345 mm

Banden

Landbouwbanden voor 7 - 16 9.5 - 16

Landbouwbanden achter 11.2 - 24 13.6 - 28
Gazonbanden voor 212/80D15 29 x 12.00 -15
Gazonbanden achter 355/80D20 475/65D-20

We behouden het recht om modellen uit het programma te nemen of specificaties te wijzigen zonder  
voorafgaande kennisgeving.
 



Iseki: een vertrouwd begrip

Compact

& eigentijds

design

Iseki is al meer dan 40 jaar een 

begrip op de Europese markt. In 

heel Europa heeft Iseki gerenom-

meerde importeurs.

Iseki bouwt in eigen beheer tractoren met 

vermogens van 14 Pk tot 102 Pk. Daarnaast is 

Iseki producent van dieselzitmaaiers, profes-

sionele frontmaaiers en tillers. Alle belangrijke 

componenten, zoals motoren, transmissies 

en maaidekken worden in eigen fabrieken 

ontwikkeld en geproduceerd. 

De Iseki producten worden via geautoriseerde 

dealers verkocht. Hierdoor krijgt u voor de 

aankoop de juiste informatie en bent u ver-

zekerd van een goede after sales en service. 

De technici worden jaarlijks geschoold door de 

importeur en alle dealers zijn aangesloten op 

ons nachtexpress systeem voor onderdelen. 
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Uw erkende Iseki dealer



Japanse kwaliteit
op zijn best

TLE 3400/4490



De hydrostatisch aangedreven TLE3400 is voorzien van 

een 3 groepen hydrostaat. Voor iedere toepassing kiest u het 

juiste bereik. 

De bediening van de rijaandrijving is eenvoudig via 

een schommelpedaal. Hierdoor kunt u gemakke-

lijk de snelheid veranderen en de rijrichting wijzigen. 

De maximale rijsnelheid bedraagt – afhankelijk van de 

bandenkeuze - maar liefst 28 km/u, zodat u zich snel kunt 

verplaatsen. Bovendien is de hydrostaatpedaal zeer licht te 

bedienen.

De Iseki TLE serie bestaat uit 

2 modellen: de TLE3400 met 

hydrostatische rijaandrijving  met 

3 groepen en de TLE4490 met 

mechanische rijaandrijving met 8 

versnellingen voor en 8 achteruit. 

Kortom, voor iedere toepassing 

vindt u de juiste Iseki trekker!

De Iseki TLE serie, het antwoord op de vraag naar prijsgunstige 

professionele compacttrekkers.

Deze compacttrekkers zijn van alle markten thuis en kunnen perfect 

worden ingezet voor het maaien, klepelen en vegen en voor transport. 

Ze zijn tevens ideaal voor werkzaamheden met een frontlader en daar 

waar een hoog motorvermogen wordt gevraagd. Het  grote hefver-

mogen van 1000 kg, respectievelijk 1200 kg en de sterk uitgevoerde 

achterbrug maken het mogelijk om met grote en zware werktuigen 

te kunnen werken. Door de compacte buitenmaat van deze 

Iseki trekkers kunt u perfect werken met een frees of spitter. 

Kortom, deze premium trekkers bieden veel waarde voor hun geld.

U heeft de keuze uit 2 modellen: de TLE3400 met hydrostatische 

rijaandrijving met 3 groepen en de TLE4490  met een mechanische 

transmissie met 8 versnellingen vooruit en 8 achteruit. 

TLE Eco Premium compacttrekkers

Zeer lichte

bediening

Maaien, vegen en 
transport



 
   Keuze uit diverse modellen
 

  Hoge transportsnelheid
 

  Hoog hefvermogen

   Zeer korte draaicirkel 

 

De TLE serie is voorzien van Iseki water-

gekoelde dieselmotoren. De TLE3400 

heeft een 3 cilinder turbo  motor van  40 

Pk en de TLE4490  een 4 cilinder motor 

van 50 Pk.  Deze Iseki dieselmotoren 

bieden naast een zeer hoog koppel een 

bijzonder laag geluidsniveau. Dit wordt 

mede bereikt door het lage toerental 

waarbij het maximale vermogen wordt 

bereikt. Grote brandstoftanks van 43 liter, 

respectievelijk 52 liter zorgen ervoor dat 

men lang kan doorwerken. Het openen 

van de motorkap is eenvoudig dankzij 

de gasveerondersteuning. Door de zijpa-

nelen te verwijderen, krijgt u volledige 

toegang tot de servicepunten.

Iseki TLE serie:
prijsgunstige basis-
trekkers met 
professionele 
kenmerken

Hoog koppel, laag geluidsniveau

UNIEKE KENMERKEN ISEKI TLE SERIE

De Iseki TLE compact trekkers zijn uitge-

voerd met een aftakas achteraan van 540 

toeren. De TLE4490 heeft eveneens  een  

middenaftakas (optie). 

De zwaar uitgevoerde vooras met een 

draagvermogen van 1000 kg maakt het 

mogelijk om de trekkers uit te rusten met 

frontwerktuigen zoals een maaier, sneeuw-

duwblad of borstel. Ook is het de ideale 

keuze bij gebruik van een voorlader.

De aftakas van de TLE4490 wordt elec-

tro/hydraulisch in- en uitgeschakeld met  

een draaiknop op het dashboard. Hier-

door kunt u rijonafhankelijk de aftakas 

bedienen. Uniek is de keuzetoets voor een 

vertraagde inschakeling. Groot voordeel 

is dat werktuigen zoals een klepelmaaier, 

een bladblazer en een houtversnipperaar 

daarmee geleidelijk worden ingeschakeld. 

Multifunctioneel werken



Compleet uitgerust
 

De bedieningshendels zijn ergonomisch gegroepeerd. Om 

vergissingen te vermijden, zijn ze voorzien van duidelijke 

kleuren.

Een uitgekiende multi-hendel zorgt voor de bediening 

van verlichting en signaleringslichten. Het bestuurders-

platform staat op ’silent blocks’ waardoor trillingen tot een 

minimum worden beperkt. Het ABS-kunststof platform 

zorgt niet alleen voor een moderne uitstraling, maar voor-

komt ook roestvorming. 

Alle Iseki TLE modellen zijn voorzien van een hydraulische 

besturing met eigen pomp.

 

Geel Aftakasbediening

Oranje Motor/rijaandrijving

Grijs Hydrauliek

  Onafhankelijke inschakeling van
     aftakas

  Dashboard met vele functies

  Krachtige dieselmotoren

  Vele extra opties

Frontladers MX

UNIEKE KENMERKEN ISEKI TLE SERIE

De Iseki TLE3400 en TLE4490 kunnen 

beiden worden uitgerust met een front-

lader van MX. Deze robuuste frontladers 

zijn voorzien van 4 dubbelwerkende 

hydraulische cilinders voor het heffen en 

het kippen en een eigen kruishendelbe-

diening. 

Eveneens zijn verschillende werktuigen 

beschikbaar zoals een grondbak, een 

grondbak met klauw, een mestvork, een 

palettenvork en een balenvork. Afhanke-

lijk van de uitvoering kunnen deze front-

laders voorzien zijn van een snelwis-

selsysteem voor de werktuigen e’n een 

derde functie. 

Deze uitrusting maakt de Iseki TLE-trac-

toren nog meer inzetbaar. 


