


Gün boyu kesintisiz çalışma 
imkanı sağlayan 65 litre 
kapasiteli yakıt deposu.

Güçlü Motor

Ön kaporta içerisine 
konumlandırılan Mekanik Akü 
Devre Kesici ile uzun ömürlü
akü kullanımı.

Akü Devre Kesici



Geniş İç Hacimli Kabin

Radyo/MP3 Çalar sistemi ile 
konforu ön plana çıkartan kabin.

Radyo/MP3 ÇalarGösterge Paneli

Dijital Gösterge Paneli ve 
Sesli İkaz Sistemi ile üstün 
sürüş hakimiyeti.

Klasik Kaporta Tasarımı

Tümosan Ar&Ge mühendisleri 
tarafından tasarlanan klasik 
yapısı ile dikkat çeken kaporta 
dizaynı.



Hidrolik Kumanda
 Sistemi

Operatörün hemen yanında 
konumlandırılmış ergonomik 
kullanıma imkan veren 
Hidrolik Kumanda Sistemi.

Konforlu Sürüş

Süspansiyon sistemi ile konforlu 
sürüşe imkan veren operatör 
koltuğu.

Kullanımı Kolay Kumanda Paneli

Transmisyon

Operatörün uygun devri yakalamasını 
sağlayan 8 İleri-8 Geri vites seçeneği 
ile benzersiz kullanım.

Kumanda Paneli

Standart olarak sunulan
Elektro-Hidrolik kumandalı Çift 
Çeker, Ön ve Arka Diferansiyel 
Kilidi ile kullanım kolaylığı. 
*Operatörün frene basması 
durumunda otomatik olarak çift 
çekere geçiş sağlanmaktadır.

Operatörün sağ tarafına 
konumlandırılan ergonomik
Kuyruk Mili Devir Kolu ile 
etkin kullanım.

Kuyruk Mili Devir Kolu

Kuyruk Mili
Kontrol Butonu

*Kuyruk mili çalışır durumdayken
operatörün koltuktan kalkması ile 
koltuk altında yer alan sensör,
7 saniye içerisinde uyarı vererek 
kuyruk milini devre dışı bırakmaktadır.

Güvenli kuyruk mili kullanımı için 
geliştirilen Kuyruk Mili Kontrol 
Butonu.



Tüm modellerimizde standart olarak 
sunulan Kaporta Kilidi ile daha 
güvenli kullanım.

Kaporta Kilidi

Kuyruk Mili

*6000 serisi modellerinde tekerlek 
devrine senkronize kuyruk mili 
standart olarak sunulmaktadır.

540/540E d/dak çift devir 
seçeneğine sahip kuyruk mili.

Güçlü ve dinamik Aydınlatma
Grubu sayesinde kesintisiz 
çalışma imkanı.

Led Aydınlatma Grubu

*2 adet ön, 2 adet arka olmak 
üzere toplam 4 adet led 
aydınlatma farı tüm traktör 
modellerinde standart olarak 
sunulmaktadır.



Valf Sistemi

Standart olarak sunulan 
4 Adet Hidrolik Güç Çıkışı
sayesinde hidrolik ihtiyacı 
olan ekipmanlar ile kesintisiz 
çalışma olanağı.

Çeki Sistemi

Operatöre kullanım kolaylığı 
sağlayan, yüksekliği ayarlanabilir 
dayanıklı Asansör Çeki Sistemi.

Kaldırma Kapasitesi

Tüm modellerde 2200 kg 
kaldırma kapasitesine sahip 
hidrolik sistem.



TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
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