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Traktor LOVOL TE254 „M“ G3 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 – 1-

1,5 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. Novinkou je elektrohydraulické zapínání 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 3 ks (2 přední a jedno zadní), odkladové

háčky v kabině, dolní závěs, autozásuvka pro přípojná vozidla, protihlukové a izolační čalounění kabiny, na

požádání dodáváme k traktoru i horní otočný závěs v etážovém závěsu za příplatek (17.000,- Kč*), přední

blatníky, nástřik spodku a karoserie antikorozním nátěrem + ošetření dutin, zadní závěs kat.I (průměr ok

22mm) , 2 okruhy hydrauliky, třetí bod, v traktoru je ve standardu sedačka Grammer a na přání je možná

montáž i speciální sedačky Star Lux s opěrkami a bederním seřízením (7.500,- Kč*), 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 za : 89.990,- Kč (* bez DPH 21% a montáže, tato je za

12.000,- Kč bez DPH)

Cena traktoru ve výše uvedeném našem základu ve vysoké výbavě na agrokolech je : 295.000,- Kč* Cena

traktoru s trávními koly : 305.000,- Kč* (* ceny bez DPH 21% !!)

Cena traktoru s ROPS, tedy bez kabiny je 199.000,- Kč bez DPH …..240.790,- Kč s DPH.



Možnost financování na leasing, nebo úvěr – vše vám vyřídíme!! (Essox, Uni leasing, ČSOB)

ND jsou na skladě, 1.servisní interval je po 40 mth –výměna oleje v motoru, převodovce, přední nápravě +

olejový filtr/hydraulické filtry, 2.servisní interval po 100 mth-výměna oleje v motoru, převodovce, přední

nápravě + filtr olejový/hydraulické filtry a palivový. další servisní intervaly doporučujeme vždy po 150 mth,

nebo po roce. Barvy: modrá

(Ceny jsou platné od 01.05. 2019 a mění se dle aktuálního kurzu USD)


