
KiOti MECHRON, wAt gAAN wE dOEN VANdAAg?



Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen 

waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een nieuwe generatie - Hij 

combineert kracht en kwaliteit met een stoer uiterlijk - Geraffineerd en comfor-

tabel voor zowel bestuurder als passagiers.

MECHRON HEt 4 X 4 wERKpAARd

De Mechron levert ultieme 4x4 prestaties op elke ondergrond. Dankzij de onafhankelijke wielophanging en brede wielbasis, 
levert hij een ongelooflijke stabiliteit voor een soepele rit over het ruwste terrein. En in scherpe bochten? De kleine draaicirkel en 
stabilisators garanderen u vloeiende bochten. 
Kom en maak kennis met de Mechron. Wij dagen u uit voor een proefrit.
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de Mechron heeft de 
breedste laadruimte in 
zijn klasse.



Het hart van deze machine is de duurzame, bewezen Kioti diesel motor. 

Deze krachtige motor levert 22 pk uit de drie cilinders, maar het nomi-

nale toerental van 2800 omw./min. is lager dan de meeste concurrenten 

- zodat u kunt profiteren van een lager brandstofverbruik, een langere 

levensduur van de motor en een rustigere loop. De Mechron heeft een 

duurzame traploze CVT versnellingsbak met een Hi / Lo stand en 4WD.

MECHRON KRACHtig, MEt BEwEzEN pREStAtiES
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1. Betrouwbare 22 pk dieselmotor.

2.  Hydraulische schijfremmen 

op alle wielen voor optimale 

veiligheid

3.  Uitstekende voorvering type 

MacPherson Strut

4.  De instelbare achtervering zorgt 

voor een comfortabele rit, leeg 

of vol geladen op ieder terrein.

Achter differentieel

Stuur

CVT Motor

Versnellingsbak

Voor differentieel

1 2

3 4

MECHRON AANdRiJfLiJN
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de Mechron heeft instel-
bare achtervering voor 
een comfortabele rit 
waar dan ook.



Achterklep voorzien van valbeveiliging om 

beschadiging te voorkomen.

De laadruimte is groot genoeg voor een 

Euro pallet.

De Mechron is een briljant evenwichtig werkpaard dat 

profiteert van uitstekende gewichtsverdeling met een volle 

lading. En wat een lading! De grote laadbak met 500 kg

capaciteit is ongeëvenaard voor deze klasse. Met de 

optionele hydraulische dumpkip kit, kunt u gemakkelijk de 

lading lossen zonder inspanning.

MECHRON VOL Of LEEg ALtiJd iN BALANS
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de Mechron dumpkip kit 
is standaard mechanisch 
maar kan ook hydrau-
lisch worden uitgevoerd.



Bestuur een Mechron en u zult profiteren van de grote 

bodemvrijheid. Het ingenieuze ontwerp biedt 30 cm 

bodemvrijheid zodat u bijna overal kan rijden. 

Een optionele bodemplaat is groot en sterk genoeg om 

aandrijfas, versnellingsbak en motor te beschermen, terwijl 

de standaard plaat de accu beschermt.

MECHRON VOOR iEdER tERREiN iNzEtBAAR

08

De standaard bull-bar beschermt de kop-

lampen, de radiateur en het voordifferentieel 

tegen alles wat we tegen kunnen komen in 

het terrein.

Verschillende wielen en banden. Voor ieder 

terrein een passende oplossing.
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de Mechron heeft de 
hoogste bodemvrijheid 
in z’n klasse.



Het overzichtelijke dashboard bevat een 

snelheidsmeter, urenteller, brandstofmeter, 

temperatuurmeter en waarschuwingslampen.

Differentieelsper: gelimiteerde slip op  

de vooras en mechanische differentieelsper 

op de achteras. C.V.T. (continue variable  

transmissie) met 2 groepen met keuze 

mogelijkheid op het dashboard.

 

We hebben de kwaliteit gezien, nu is het tijd om het 

comfort te voelen van de breedste 3-zits op de markt.  

De contouren van de bank staan garant voor een ontspan-

nen rit, 2-punts veiligheidsgordels met rolmechanisme en 

een middengordel zijn standaard. Het stijlvolle dashboard is 

ergonomisch ontworpen met handige opbergruimtes. 

MECHRON EEN gENOt OM MEE tE RiJdEN
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de Mechron is de breed-
ste 3-zitter op de markt.
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Motor
Motor  Kioti 3C100LWU
Cilinders/vermogen  3, 22pk
Inhoud  1007cc
Toerental  2800 omw.min
Type  Diesel

Brandstof systeem
Capaciteit  28 liter

Aandrijving
Type  4x4/CVT snaar aandrijving
Groepen  Laag, Hoog, Neutraal, Achteruit
Snelheid  0-40km/h
Remmen  hydraulische schijfremmen, handrem

Vering
Voor  MacPherson, schokbreker/schroefveer
Achter  Onafhankelijke ophanging
 met stabilisatie arm

Stuur
Type  Heugel met Rondsel

Afmetingen 
Lengte   2852 mm
Breedte  1543 mm

Hoogte  1940 mm
Spoorbreedte  Voor 1262 mm, achter 1228 mm
Wielbasis  1940 mm
Gewicht  740 kg
Trekcapaciteit  590 kg
Laadvermogen totaal  725 kg
Draaicirkel  3690 mm
Bodemvrijheid  304 mm

Laadbak
Afmetingen lxbxh  980x1427x293 mm
Laadcapaciteit  500 kg

Banden (keuze uit diverse profielen)
Voor / Achter  25x10-12 / 25x11-12
  

Standaard uitvoering
Bank  3-zits bank
Lossen laadbak  Handmatig
Frontbescherming  Bull-bar aan voorzijde
Kleur  Oranje en zwart
Dashboard  Compleet

Opties
Voorruit met ruitenwisser
Zonnedak
Achteruit rijsignaal
Verlichtingsset
Hydraulisch kipset
Externe hydrauliek
Trekhaak voor en/of achter
Deelkabine

MECHRON SpECifiCAtiES
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