
Technische gegevens
Model TH5370 HMWRE TH5420 HMWRE TH5370 HMWJCYE TH5420 HMWJCYE

Met veiligheidsbeugel Met veiligheidsbeugel Met cabine Met cabine

Motormerk Iseki Iseki Iseki Iseki

Maximaal vermogen (Pk) 37 Pk 42 Pk 37 Pk 42 Pk

Nominaal vermogen (kW) 25,7 kW 29,4 kW 25,7 kW 29,4 kW

Aantal cilinders 3 3 3 3

Cilinderinhoud 1826 cc 1826 cc 1826 cc 1826 cc

Motortoerental 2600 2600 2600 2600

Tankinhoud 36 liter 36 liter 36 liter 36 liter

Transmissie

Type HST HST HST HST

Aantal groepen HST 3 3 3 3

Rijsnelheid vooruit (LB) 0 - 34,2 km/u 0 - 34,2 km/u 0 - 34,2 km/u 0 - 34,2 km/u

Rijsnelheid achteruit 0 - 20 km/u 0 - 20 km/u 0 - 20 km/u 0 - 20 km/u

Aftakas

Toerental achter 540/750 t/min 540/750 t/min 540/750 t/min 540/750 t/min

Middenaftakas 2000 t/min 2000 t/min 2000 t/min 2000 t/min

In - uitschakeling Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk Onafhankelijk

Assen

Draagvermogen vooras 1300 kg 1300 kg 1300 kg 1300 kg

Draagvermogen achteras 1600 kg 1600 kg 1600 kg 1600 kg

Differentieelsper achteras Ja Ja Ja Ja

Aandrijving 2 WD/4 WD 4 WD 2 WD/4 WD 4 WD

Remmen Natte schijfremmen Natte schijfremmen Natte schijfremmen Natte schijfremmen

Hefinrichting

Hefvermogen 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Categorie Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1

Positieregeling Ja Ja Ja Ja

Hydrauliek

Hydraulische ventielen 2 (+ 2 optie) 2 (+ 2 optie) 4 4

Pompcapaciteit extern 29 liter 29 liter 29 liter 29 liter

Besturing Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Joystick Optie Optie Standaard Standaard

Afmetingen

Totale lengte 3090 mm 3090 mm 3090 mm 3090 mm

Totale breedte landbouw 1140 mm 1140 mm 1140 mm 1140 mm

Totale breedte gazon 1325 mm 1325 mm 1325 mm 1325 mm

Totale breedte t.h.v. LB 1265 mm 1265 mm 1415 mm 1415 mm

Totale breedte t.h.v. GB 1370 mm 1370 mm 1415 mm 1415 mm

Totale hoogte landbouw 2480 mm 2480 mm 2200 mm 2200 mm

Totale hoogte gazon 2455 mm 2455 mm 2175 mm 2175 mm

Wielbasis 1695 mm 1695 mm 1695 mm 1695 mm

Gewicht 1425 kg 1425 kg 1570 kg 1570 kg

Bodemvrijheid landbouw 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm

Bodemvrijheid gazon 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm

Banden

Landbouwbanden voor 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14

Landbouwbanden achter 9.5 - 24 9.5 - 24 9.5 - 24 9.5 - 24

Gazonbanden voor 26 x 10.50-12 26 x 10.50-12 26 x 10.50-12 26 x 10.50-12

Gazonbanden achter 13.6 - 16 13.6 - 16 13.6 - 16 13.6 - 16

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 40 jaar een begrip op de 

Europese markt. In heel Europa 

heeft Iseki gerenommeerde impor-

teurs.

Iseki bouwt in eigen beheer tractoren met 

vermogens van 14 Pk tot 117 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. 

Alleenvertegenwoordiger voor België en Nederland: 

Uw erkende Iseki dealer



Flexibele en betrouwbare
compacttrekkers

TH5370/5420



De Iseki TH-serie bestaat uit 2 

modellen met hydrostatische 

rijaandrijving, nl. de TH5370 en 

TH5420. 

Bij beide modellen heeft u de 

keuze uit een versie met cabine 

of met veiligheidsbeugel. 

Kortom, voor iedere toepassing 

vindt u de juiste Iseki trekker!

Maaien, vegen en transport

Zeer lichte

bediening

De hydrostatisch aangedreven TH-trekkers zijn voor-

zien van een 3 groepen hydrostaat.

Voor iedere toepassing kiest u het juiste bereik. De 

bediening van de rijaandrijving is eenvoudig via 1 rijpe-

daal en een omkeerschakelaar links onder het stuur. 

Hierdoor kunt u gemakkelijk de snelheid veranderen 

en de rijrichting wijzigen. 

De maximale rijsnelheid bedraagt – afhankelijk van de 

bandenkeuze - maar liefst 34 km/u, zodat u zich snel 

kunt verplaatsen. De hydrostaat pedaal is zeer licht te 

bedienen.

Bijkomend voordeel is het Iseki ILS rijsysteem; hierbij 

is het rijpedaal ook het gaspedaal en beperkt u het 

geluidsniveau en brandstofverbruik tot een minimum.



 
   Keuze uit diverse modellen

 

  Hoge transportsnelheid (34 km/u)

 

  Hefvermogen van 1200 kg

   Zeer korte draaicirkel 2800 mm 

 

De TH-serie biedt u compacttrek-

kers met vermogens van 37 en 42 Pk. 

Deze trekkers zijn voorzien van een   

3 cilinder Iseki Common Rail dieselmotor  

die voldoet aan de Stage V norm. Deze 

motoren bieden een zeer hoog koppel en 

een laag geluidsniveau. Dit wordt mede 

bereikt door het lage toerental waarbij 

het maximale vermogen wordt bereikt. 

Een brandstoftank van 36 liter zorgt 

ervoor dat men lang kan doorwerken. 

Het openen van de motorkap is eenvou-

dig dankzij de gasveerondersteuning.

Iseki TH serie:

voor iedere

toepassing de

juiste trekker

Hoog koppel, laag geluidsniveau

UNIEKE KENMERKEN TH-SERIE

De Iseki TH-compacttrekkers zijn uitge-

voerd met een aftakas achteraan, met 

twee snelheden van 540 en 750 toeren. 

Ook beschikken  alle varianten over een 

middenaftakas. Via deze aftakas kan 

bijvoorbeeld een middenmaaidek worden 

aangedreven. Ook is er optioneel een 

frontaftakas leverbaar. De zwaar uitge-

voerde vooras met een draagvermogen 

van 1300 kg maakt het mogelijk om de 

trekker uit te rusten met frontwerktuigen 

zoals een maaier, schuif of borstel. Ook 

is het de ideale keuze bij gebruik van een 

voorlader.

De aftakas wordt elektro/hydraulisch in-  

en uitgeschakeld door middel van een 

draaiknop op het dashboard. Hierdoor  

kunt u rijonafhankelijk de aftakas bedie- 

nen. 

Uniek is de keuzetoets voor een vertraag-

de inschakeling. Groot voordeel is dat 

werktuigen zoals 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.

De hydrostatisch aangedreven modellen zijn standaard 

voorzien van cruise controle. Zo kunt u lange afstanden 

rijden zonder vermoeid te raken. Een uitgekiende multi-

hendel zorgt voor de bediening van verlichting en signa-

leringslichten. Het bestuurdersplatform staat op ’silent 

blocks’ waardoor trillingen tot een minimum worden 

beperkt. Het kunststof platform zorgt niet alleen voor een 

moderne uitstraling, maar voorkomt ook roestvorming. 

Alle Iseki TH-modellen zijn voorzien van een hydraulische 

besturing met een eigen pomp.

 

Geel Aftakasbediening

Oranje Motor/rijaandrijving

Grijs Hydrauliek

  Onafhankelijke inschakeling aftakas

  Dashboard met vele functies

  Krachtige dieselmotor

  Veel extra opties

Veiligheid en comfort

Beide TH-modellen zijn leverbaar met een neerklapbare 

beugel  of  met een zeer comfortabele cabine. De wijd 

opengaande deuren vergemakkelijken de instap en het 

grote bestuurdersplatform zorgt voor veel beenruimte. Het 

achterraam is openklapbaar. De modellen zijn standaard 

uitgerust met LED-werklampen aan de voorzijde en aan 

de achterzijde. De verlichting aan de achterzijde is hoog 

geplaatst, zodat u zelfs met een in de hefinrichting gemon-

teerd werktuig zicht op de verlichting houdt. De cabine is 

standaard voorzien van airco. 

UNIEKE KENMERKEN TH-SERIE

Optionele
cabine


