
TXG 237

De compacte allrounder voor
de professionele gebruiker



 
   Krachtige dieselmotor in  

compact frame  

  HST systeem met twee rijpedalen 
 

  Vierwielaandrijving 

   Hydrostatische stuurbekrachtiging

De Iseki TXG 237 biedt u een 

veelvoud aan inzetmogelijk-

heden. Denk eens aan werken 

met een voorlader, frontbezem, 

frontschuif en diverse maaiers. 

Ook een comfort cabine behoort 

tot de mogelijkheden! 

Voor zowel de professionele als particuliere gebruiker is de Iseki TXG 

237 een compacte, allround tractor. U voert er met plezier de meest 

uiteenlopende werkzaamheden in tuinen en op grote terreinen mee 

uit. De sterke Iseki 3 cilinder dieselmotor met een vermogen van 23,7 

pk biedt u de extra benodigde kracht. 

Praktische aanbouwwerktuigen

Daarnaast ontwikkelde Iseki een breed scala van aanbouwwerktui-

gen en extra opties om elke klus nog beter te kunnen klaren! Iseki is 

één van de weinige fabrikanten die in eigen beheer de fronthef en 

frontaftakas bouwt. Hierdoor kunt u de Iseki TXG 237 uitrusten met 

een frontbezem en frontschuif. Ook de voorlader en diverse typen 

middenmaaiers, zowel als zijlosser en als mulcher, zijn bruikbare 

opties. Een ruimzicht cabine is prettig voor werkzaamheden in de 

herfst en winter, bijvoorbeeld bij gebruik van een bladblazer of als 

sneeuwruimer in winterdienst.

Overal breed inzetbaar

UNIEKE KENMERKEN TXG SERIES

TXG 237, 

de allrounder



 
   Onafhankelijke aftakassen 
 

  Vlakke vloer
 

  Centrale instelling van maaihoogte

   EU–goedgekeurde verlichting en 
veiligheidsbeugel 

De enorme stuuruitslag van deze trekker is uniek. Hierdoor is de Iseki TXG 237 

erg wendbaar en bijzonder productief. Dankzij de hydrostatische besturing 

stuurt u licht op elke ondergrond. Ook de hoge bodemvrijheid biedt voordelen. 

Bij werken met een middenmaaier is er bijvoorbeeld voldoende ruimte om 

hindernissen zoals stoepranden gemakkelijk te nemen. 

Wendbaar en productief

UNIEKE KENMERKEN TXG SERIES

Twee rijpedalen

De Iseki TXG 237 is uitgerust met een twee-groepen transmissie; voor elke toe-

passing op het terrein kiest u de juiste krachtsoverbrenging. Zoals alle hydrostatisch 

aangedreven Iseki trekkers of maaiers is dit model voorzien van twee rijpedalen.  

Zo kunt u eenvoudig van rijrichting veranderen. 

Probleemloos werken

De vierwielaandrijving loopt in een oliebad en kan tijdens het rijden in– en  

uitgeschakeld worden. De frontaftakas wordt direct aangedreven vanaf de 

middenaftakas. Hierdoor ontstaat niet alleen een zeer betrouwbare,  

maar ook bijzonder krachtige aandrijving. De aandrijfas is  

meervoudig gelagerd voor jarenlang probleemloos 

werken.

Multifunctioneel werken

De nieuwe ISEKI TXG 237
Altijd en overal inzetbaar 

Overzichtelijk
dashboard



De Iseki TXG 237 is ontworpen volgens de hoogste 

normen en vraagt een minimum aan onderhoud. De Iseki 

dieselmotor is eenvoudig bereikbaar door de wijd open 

kantelende motorkap die uit één stuk bestaat. Alle bedie-

ningsorganen zijn zeer ergonomisch geplaatst. En met de 

toegepaste kleurencodering werkt u nog doeltreffender en 

sneller. Het dashboard geeft u in één opslag de gewenste 

informatie, zoals motortoerental en brandstofhoeveel-

heid. Ook handig zijn de lichtsignalen op het dashboard bij 

ingeschakelde 4WD, aftakas of handrem.

  Zeer korte draaicirkel 
 

  Modern dashboard met veel informatie 

  Eenvoudige service door motorkap uit  
 één stuk

   Optioneel: originele frontaftakas, fronthef, 
cabine, middenmaaiers, voorlader,  
grasvangsysteem

Eén voor álles! 
De Iseki TXG 237 is prima op zijn plek bij gemeenten, 

aannemers, industriële bedrijven, ziekenhuizen, hotels, 

particuliere gebruikers, scholen en sportclubs. Met één en 

dezelfde tractor kan men het hele jaar tal van verschillende 

werkzaamheden uitvoeren. 

UNIEKE KENMERKEN TXG SERIES

Gebruiksvriendelijk 
design



Technische gegevens
Model TXG 237

Motorvermogen 23,7 pk / 2.600 t./min

Cilinderinhoud 1123 cc 

Aantal cilinders 3 

Brandstoftank 25 liter 

Koeling Watergekoeld 

Luchtfilter Droog luchtfilter 

Transmissie 2 groepen hydrostaat 

Snelheid 15,1 km/u 

Vierwielaandrijving Ja 

Stuurbekrachtiging Ja 

Sperdifferentieel Ja 

Achteraftakas Ja, 540 t./min 

Middenaftakas Ja, 2.100 t./min 

Frontaftakas Optie 

Aftakas inschakeling Afzonderlijk, onder belasting 

Hydraulische pomp 24 liter 

Hefkracht 550 kg 

Besturing Hydrostatisch 

Remmen Schijfremmen in oliebad 

Verlichting Ja 

Banden
Voor 18 x 8.50 – 8 

Achter 26 x 12.00 – 12 

Afmetingen

Breedte 1.210 mm 

Lengte 2.480 mm 
Hoogte 2.280 mm 

Gewicht 665 kg 
Wielbasis 1.450 mm 

Spoorbreedte

Voor 930 mm 

Achter 840 mm

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. 
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Uw erkende Iseki dealer


