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38 pk / 28,3 kW

66 l/min

3300 mm

TM

CAST GROUP SRL
Via A. Meucci,18 I-30035 MIRANO VE
ph. +39041 5701827 fx +39041 5726786
info@cast-group.it

Gegevens in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Cast Group behoudt zich het recht voor producten aan te passen zonder verplichting dit te communiceren. De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.

LEAF_GENESIS40XD_DUTCH_05_2022_ AQ000000098

AFMETINGEN EN LAADSCHEMA’S

the professional choice.

nl

www.castloaders.it

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>

Genesis 40XD is ontstaan uit de evolutie van het bewezen
45T-model en staat vandaag de dag voor de beste
oplossing voor de veeleisende professionals.
De 4 aangedreven wielen zijn gestuurd en bieden
uitzonderlijke wendbaarheid, met name in beperkte
ruimte. Het interieur is comfortabel en voorzien
van volledig instrumentarium met een elektronisch
display van de nieuwste generatie. De comfortabele,
verstelbare zitting is voorzien van armleuningen en een
veiligheidsgordel. De cabine is geluiddicht en kan worden
voorzien van verwarming en airconditioning. De joystick
met 11 functies is standaard, de joystick met 15 functies
is optioneel.

VERLICHTING
AFDEKKINGEN

Werklampen.

Metalen afdekkingen
geluiddicht en
verwijderbaar met een
eenvoudige ‘klik’ voor
inspecties en
onderhoud.

CABINE
Geluiddichte cabine met
gehard glas. Beschikbaar
met verwarming
en airconditioning.
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Landbouw
Fokkerij
Groenonderhoud
Bouw
Wegonderhoud

Besturing op
vier wielen en
uitzonderlijke grip
op elke ondergrond.
Standaarduitrusting
Motor Yanmar Stage V / 38 pk | Snelheid 16 km/h | Hydrostatische 4WD-transmissie | Elektrische
differentieelvergrendeling | Vloeistofkoeling | Zelfnivellering | Hydraulische oliestroom 66 l/min | Geleed
chassis met sturing op 4 wielen | Joystick met 11 functies (15 functies optioneel) | Extra 12-voltuitgang
voorzijde (165 W) | Digitaal dashboard met akoestische waarschuwingssignalen Ergonomische hoofd- en
armleuningen + veiligheidsgordel | Voorruit met ruitenwisser | ‘Universele’ koppelplaat | Metalen afdekkingen |
ROPS/FOPS-beveiliging | Telescopische giek | Tractorwielen 29x12.50-15 | Gewicht 2100 kg
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VEILIGHEID EN STABILITEIT.

Genesis 40XD is ontworpen met veiligheid als
uitgangspunt. Het gelede frame is uitgevoerd
in hoogwaardig staal en de vierwielaandrijving,
gecombineerd met het stuursysteem op 4
wielen, maakt deze machine uiterst stabiel
en zorgt er tegelijkertijd voor dat deze zeer
hanteerbaar is, zelfs op zwaar of ongelijk
terrein. De kracht van het hydraulische systeem
zorgt ervoor dat u heel eenvoudig en volledig
veilig tot wel 1500 kg kunt heffen.
De krachtige Yanmar Stage V-motor van
de nieuwste generatie zorgt ervoor dat het
voertuig zowel krachtig als stil is.

