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 Když práce a zábava 
přicházejí  společně
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 Když práce a zábava 
přicházejí  společně

MECHRON
Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 

4×4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly, 
zadním zdvojeným odpružením a předními tlumiči MacPherson nabízí 

dobrou stabilitu a klidnou jízdu ve všech terénech. Malý rádius otáčení 
a zadní pevná tyč nápravy umožňuje dokonalé ovládání. Kdekoliv chcete 

pracovat, máte k dispozici pohon všech 4 kol.   
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Přenos síly
do výkonu

Převodovka
Mechron je vybaven populární převodovkou Comet CVT 
vyrobenou v USA a je doplněn o převodovku Daedong 
se dvěmi rychlostmi (Hi/Lo) a pohonem všech kol 4WD.

Nastavitelné zadní tlumiče
Pomocí nich je možné citlivě nastavit podvozek podle 

hmotnosti a zatížení.

Přední kotoučové brzdy

Zadní kotoučové brzdy

MotorCVT

Převodovka

Pohon
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Přenos síly
do výkonu

Přední tlumiče
Vzpěry typu MacPherson zaručují v porovnání 
s konkurencí excelentní jízdní vlastnosti a řidiči 
dokonalou kontrolu nad řízením.

Brzdový systém
Přední a zadní hydraulické kotoučové brzdy 

s mechanickou parkovací brzdou mají dlouhou životnost 
a zaručují excelentní výkon a dokonalou bezpečnost.

Motor
Osvědčený dieselový motor Daedong 3C100LWU 

(1007 cm3, 22 k) – dlouhá životnost, spolehlivost  
a dokonale nízká spotřeba nafty.

Pevný rám
Robustní tělo rámu svařené z trubkové oceli 
zaručuje bezpečnost řidiče i spolujezdců. 



US_UTV-Catalog (12.11).indd   7 13. 11. 26.   오후 1:21

 Vyvážená hmotnost 
a výkon při plném zatížení
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 Vyvážená hmotnost 
a výkon při plném zatížení

MEC2210 MEC2230/MEC2240

MEC2230
Prodloužená délka korby o 300 mm  
na celkových 1280 mm

Ložná plocha
S nejširší korbou ve své třídě a uži-

tečnou hmotností 500 kg, Mechron 
poskytuje excelentní využití vozidla. 

S použitím příplatkové verze hydrau-
lického sklápění můžete složit svůj  

náklad, kde potřebujete.

Možnost zadního závěsu
Na dvoupalcový čtvercový profil je 

možno připojit tažné zařízení  
nebo tříbodový závěs.

Uzávěrka diferenciálu
 • přední: omezený  kluzný 
diferenciál

 • zadní: mechanický 
diferenciál

Střecha (příplatková výbava)
Průrazu odolná plastová střecha 

pomáhá chránit  
posádku před vším, co přijde do cesty.

Kapota
Líbivý design plastové kapo-

ty podtrhuje silu a dynamický 
vzhled.
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 Rychlá akcelerace
a vysoký kroutící moment  
s Daedong dieselovým motorem

Zadní blatníky
Odolné formované blatníky umístě-

né pod korbou udrží váš Mechron 
čistý i v blátivých podmínkách.



 Rychlá akcelerace
a vysoký kroutící moment  
s Daedong dieselovým motorem

305 mm

Ochranný rám 
Rám z oceli chrání světlomety, chladič 

a přední diferenciál před kameny a ne-
bezpečnými předměty na cestě.

Světlá výška
Nezůstanete viset na cestě.  Vyšplháte 

kamkoliv se světlou výškou 30,5 cm.

Kola a pneumatiky
Větší 12 palcová kola a 25pal-

cové pneumatiky zajišťují klidnou 
jízdu a větší světlou výšku.
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Odkládací schránka
Otevřením odkládací skříňky na straně  

spolujezdce získáte vodě odolnou 
schránku pro odložení vašich věcí. 

Držák na láhev
Je standardně umístěn na každé 

straně pro pohodlí cestujících.

Řadící páky
Způsob řazení stupňů v jedné linii je 
snadný a jednoduchý. Stejně tak jako 
řazení pohonu všech kol.

Podlaha
Ideálně rovná podlaha nabízí  
dostatek prostoru pro nohy  
a pohodlné nastupování  
a vystupování. 

Síla, pevnost,  
hbitost a komfort

Dvouřadá sedačka 
na MEC2240 zajišťuje 
vysoký komfort a po-
hodlí pro 4 osoby



Udělejte si pohodlí  ve vytápěné třímístné kabině
(homologováno pro provoz na pozemních komunikacích)  
a využijte Vašeho pomocníka po celý rok

Palubní deska
Design palubní desky se vyznačuje 

přehledně a ergonomicky umístěnými 
kontrolními a ovládacími prvky, které 

má řidič za všech okolností pod kon-
trolou.

Sedačka
Pro MEC2240 nejširší 3místná 

sedačka ve své třídě. Pro MEC 2210 
a MEC2230 samostatná odpružená 

sedačka řidiče a dvoumístná sedačka 
pro spolujezdce.

Standardní ukazatele 
Tachometr v km/h, počítadlo 

hodin, ukazatel stavu paliva, 
ukazatel teploty, ukazatel 

směru jízdy.



ISO 9001
NO:954596

ISO 14001
NO:771475

OHSAS 18001
NO:K033008
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MODEL
MEC2210 

(homologovaný pro provoz  
po poz. komunikacích)

MEC2230 
(homologovaný pro provoz  

po poz. komunikacích),
prodloužená ložná plocha

MEC2240 
(dvě řady lavic)

MOTOR
Model 3C100LWU

Typ Tříválec vertikální vodou chlazený, čtyřtaktní diesel

Max. výkon motoru                               HP(kW) 22(16,4)
Obsah                                 CC 1007
Jmenovité otáčky           min-1 2800
Palivová nádrž                             l 28

HNACÍ ÚSTROJÍ
Typ Plynulý variátor CVT

Převodovka Redukce, silniční, neutrál, zpátečka

Pojezdová rychlost km/h 0-40
Brzdy Přední/zadní kotoučové

ZAVĚŠENÍ KOL
Přední zavěšení kol Nezávislá ramena MacPherson

Zadní zavěšení kol Nezávislá dvojitá A ramena MacPherson

ŘÍZENÍ
Typ Hydraulické s posilovačem řízení

ROZMĚRY
Délka      mm 2852 3205 3725
Šířka mm 1543
Výška mm 2032 2032 1940

Max. rozchod kol
Přední mm 1262
Zadní mm 1264

Rozvor mm 1940 2240 2760
Hmotnost s univer. pneu kg 840 882 860
Světlá výška mm 305
Max. hmotnost přípoj. vozidla kg 590
Užitečná hmotnost kg 725
Poloměr otáčení m 3,7 3,7 5,4 
LOŽNÁ PLOCHA KORBY
Délka × šířka × hloubka mm 980 x 1427 x 293 1280 x 1427 x 293 980 x 1427 x 293

Nosnost kg 500 500 300

PNEUMATIKY

Přední

Univerzální
25 x 10 -12Travní

Terénní

Zadní

Univerzální
25 x 10 -12Travní

Terénní

Typ sedačky Odpružené sedadlo řidiče + dvoumístná lavice,  
3 místa v kabině dvě řady lavic

Přední ochranný rám Std.

Barva Oranžová/černá
Hydr. sklápění korby Opt.
Přídavný hydr.okruh Opt.
Tachometr Std.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poznámky: Změny vyhrazeny.

•	STŘECHA/ČELNÍ	SKLO/KABINA
Plastová	střecha	proti	slunci	
a	dešti,	
čelní	sklo,
plnohodnotná	kabina	
s	teplovodním	topením,	
stěračem	a	ostřikovačem.

•	ZÁVĚS
Přední	hydr.	závěs	kat.	0	
komunálního	trojúhelníku

•	HYDRAULIKA
Hydr.	sklápění	korby,
přídavný	hydr.	okruh,
ruční	plyn

•	OCHRANNÉ	KRYTY
Ochrana	podvozku,
zadní	ochranný	štít	kabiny,
ochrana	odpružení,
ochranná	folie	kabiny	např.	
(černá	nebo	kamufláž)

•	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Osvětlení	(std.	
na	homologovaných	typech),	
mlhovka,	
pracovní	světla,
hlavové	opěrky,
boční	zrcátka	(std.	
na	homologovaných	typech)
spodní	tažná	lišta	(std.	
na	homologovaných	typech),
signalizace	zatažené	ruční	
brzdy,
konzola	navijáku	vpředu,
el.	naviják	vpředu	nebo	vzadu,
pásové	provedení	podvozku
různé	pracovní,	nástavby	
(uzamykatelná	skříň,	
pletivovavá	velkoobjemová	
nástavby	atd.)

Technické parametry

Výbava na přání


