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Professzionális kommunális és mezőgazdasági gépek forgalmazása, cégképviseletek 

Magyarországi vezérképviselet 

 

Pályázó ajánlatkérő neve:   Úrhida Község Önkormányzata                    Biatorbágy, 2022.01.12. 

Cím:                               H-8142 Úrhida  

 Kossuth utca 66. 

Adószám: 15364380-2-07 

Kapcsolattartó:                  Bognár József 

 Polgármester  

E-mail cím:                       polgarmester@urhida.hu 

Telefonszám:  +36 30 20 9417 466 

  

Ajánlattevő neve:               Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. 

Cím:                                  H-2051 Biatorbágy,  

          Tormásrét u. 5/a. 

Adószám:                          12322211-2-13 
 
 

Tárgy:  ISEKI TH 5370 AHLK kompakt traktor ajánlat. 
   
 

Tisztelt Bognár József Polgármester Úr! 

 

 

Személyes megbeszélésünkre hivatkozva, ezúton küldjük ajánlatunkat az ISEKI TH 5370 AHLK 

kompakt traktor gépösszeállításunkra. 

 

Szeretnénk az általunk forgalmazott termékek magas minőségi és műszaki színvonala mellett cégünk 

szolgáltatásait is szíves figyelmükbe ajánlani, hogy pozitív döntésüket ezzel is elősegíthessük: 

• teljeskörű szervizszolgáltatás – biatorbágyi 5 állásos szervizközponttal, ill. felszerelt szervizautóval 

partnereink telephelyén 

• gyártóműi hátérrel történő gyári alkatrészellátás  

• vevőszolgálat (alkatrészellátás ügyintézése, telefonos segítségnyújtás - adott esetben hibaelhárí-

tás - szükség esetén a gyártómű szakembereivel 

 

Bármilyen további kérdéssel, információval kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre a megadott 

elérhetőségeinken keresztül. 

 

Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszését. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Szigetvári János  

                            ügyvezető igazgató 
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TH 5370 AHLK 
kompakt traktor 



 

 

Az ISEKI TH 5370 AHLK kompakt fontosabb jellemzői: 

 

• 1.825 cm3-es, 3-hengeres, vízhűtéses STAGE V. dízelmotor, 25,7 kW/35 LE teljesítménnyel 

• AHL: fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 3 sebességtartományban 

• sebesség 32,4 – 36 km/h (abroncsozástól függően), beállítható sebességtartomány 

• hátsó TLT 540/750 (540E) 1/perc 

• has alatti TLT 2000 1/perc 

• a kardántengelyek egymástól függetlenül kapcsolhatók 

• kardántengely lágy felfutás funkció, illetve gázpedálvezérlés funkció (csak a gázpedál lenyomá-

sakor forog a kardántengely) 

• pedál müködtetésű, hátsótengelyen ható differenciálzár 

• kapcsolható összkerékhajtás  

• fokozatmentesen állítható menetdinamika 

• kormányhidraulika teljesítmény 12,3 liter/perc – 150 bar 

• munkahidraulika teljesítmény 29,2 liter/perc – 150 bar 

• szabványos Kat. 1 hátsó hárompont, felső feszítőkarral, 1200 kg emelőerővel 

• súlyra beállítható és három állásban rögzíthető háttámlájú GRAMMER ülés  

• hatalmas, klimatizált fülke kiváló kilátással és maximális kényelemmel 

• alapfelszereltségben 4 hidraulikacsatlakozó hátul 

• tempomat (gombnyomással fixálható sebesség) memória funkcióval (a legutolsó eltárolt se-

besség visszaállítható) 

• hashúzó 

• LED munkafényszórók elöl és hátul 

• Kardántengely kapcsoló állóhelyzeti munkavégzéshez 

 



 

 

  
 

TH 5370 AHLK MŰSZAKI ADATOK 
 

Motor: 
 

3-hengeres, vízhűtéses, 1.825 cm3 STAGE V. dízel motor, teljesítmény 25,7 
kW/35 LE ECE R120 szerint 2.600 1/min fordulatnál).   

Hajtómű: Fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű három előre választható 
sebességtartománnyal. Sebesség: 32,4-36 km/h terepgumikkal).   

Differenciálzár: Hátsó kerékre ható differenciálzár 

Összkerékhajtás: Kapcsolható  

Hidraulika: Két hidraulikaszivattyú. Kormányhidraulika teljesítménye 12,3 l/perc, 

munkahidraulika teljesítménye 29,2 l/perc 150 bar nyomásnál 

Hárompont 
hidraulika: 

Szabványos hátsó Kat. 1. emelő, felső feszítővel, 1200 kg emelőerővel (csatlakozó 
pontoknál) 

Kormányzás: Teljesen hidraulikus 

Kardán: Hátul: 540/750 (540E), has alatt 2000 1/perc, egymástól függetlenül kapcsolhatók, 
lágy felfutás funkció 

Fékek: Olajban futó tárcsafék, hátsótengelyen hat 

Ülés: GRAMMER komfortülés, a vezető súlyához állítható, 3 fokozatban dönthető 
háttámlával, opcióban légrugózással 

Fülke: Biztonsági komfortfülke, körben színezett üvegek, fűtéssel, klímával  

Abroncsozás: Gyepmintás gumik: elöl 25x8.50-14, hátul 13,6x16 
Terepgumik: elöl 200/70 R16, hátul 320/85 R20 

Méretek: Hossz x szélesség x magasság (mm): 3.095 x 1.270-1.450 x 2.130 / 2.220 

(bukókeret/fülke,), önsúly:  kg 

Elektromos 
berendezés: 

Közúti világítás komplett, LED munkafényszórók elöl, hátul, hátsó- és féklámpa, 
irányjelző, rendszámtábla világítás, műszerfal üzemanyag jelzővel, motor 

hőfokjelző, üzemóra számláló, 7 pólusú pótkocsi csatlakozó 

Vonószerkezet: hashúzó 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ajánlat, kereskedelmi feltételek: 
 

 

ISEKI TH 5370 AHLK összeállítás 
 

Cikkszám Megnevezés Menny. 
(db) 

Nettó 
egységár 

(HUF) 

ÁFA Bruttó ár 
(HUF) 

31.1537 
32.2633 
32.2634 
321.500 
 
 
 
 
 

ISEKI TH 5370 AHLK (35 LE) alapgép 
fülkével 
Gyepkímélő gumik: 200/70 R16, hátul 
315/80 D16  

Bázis hidraulika szett  
Tartalma:  
- Frontemelő Kat.0 gyorscsatlakozó há-

romszöggel és két kettősműködésű mun-
kahengerrel - 2 hidraulikacsatlakozó elöl,  
elektronikus útválasztó szeleppel. Front-

emelő emelőerő: 1100 kg 

1 15 621 400  4 217 778 19 839 178 

32.7776 Sárga villogó H4 izzóval  

Kedvezményes ár leszállítva és forgalomba helyezve: 14 059 260  3 796 000 17 855 260 

 

Az árajánlatunkban szereplő árak 370 HUF/EUR MNB devizaárfolyamig érvényesek. 

A műszaki változtatás joga fenntartva a megrendeléskor érvényes gyártóműi műszaki kialakításnak, 

illetve a fejlesztéseknek megfelelően. 

 

fizetési feltételek: 30 % megrendeléskor mely foglalónak minősül, 70 % gépátadás előtt 

átutalással, vagy külön megállapodás szerint. 

Szállítás: a megrendeléstől számított 6-20 héten belül az előszállítás jogának 

fenntartásával, megrendeléskor visszaigazolásban pontosítva. Gépátadás, 

betanítás, próbaüzem biatorbágyi telephelyünkön előre egyeztetett 

időpontban. 

Garancia: gépátadástól számítva 24 hónap az alapgép és 12 hónap az adapterek 

esetében a magyarországi jogszabályoknak, valamint általános garanciális 

feltételeinknek megfelelően. 

Szállítási költség: a vevő telephelyére történő leszállítás ingyenes 

 

Az ajánlat érvényessége: 2022.05.01. 
 

Cégünk, a Városkert Kft., mint a japán ISEKI cég kizárólagos magyarországi vezérképviselete, a 

termékek forgalmazásán túl azok szervizeléséről, eredeti gyári alkatrészek ellátásáról is gondoskodik, 

vevőszolgálatunk pedig szaktanácsadással áll partnereink rendelkezésére. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szigetvári János  

                   ügyvezető igazgató 















11. melléklet










