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K9 2400 (Homologação Europeia) 

MOTOR

Modelo                                                                                                       3C100LWU-D2

Tipo Motor a gasóleo, 3 Cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água

Potência máxima (cv) 24

Cilindrada (cm3) 1007

Regime nominal (rpm) 3000

Depósito combustível (L) 37

Depósito de óleo (L) 15 1 3000 53715

TRANSMISSÃO

Tipo CVT por correia

Velocidade máxima (km/h) 40

Travões De disco e comando hidráulico à frente e atrás

Tipo de direção Hidrostática

Suspensão Independente, Braço em “A” duplo e mola helicoidal

Carga ajustável Rampa ajustável (4 posições)

RODAS E JANTES

Trabalho F - 25x10-12
T - 25x10-12

Relva F - 25x10-12
T - 25x10-12

Todo-o-terreno F - 25x10-12
T - 25x10-12

DIMENSÕES

Comprimento (mm) 3045

Largura (mm) 1590

Altura (mm) 1970

Distância entre eixos (mm) 2180

Altura ao solo (mm) 304

Peso (tara) (kg) 930

CAIXA DE CARGA

Comprimento, Largura, Altura (mm) 1110x1480x293

Capacidade de carga útil (kg) 725

Capacidade (kg) 500

RUIDO E VIBRAÇÃO

Nível de ruído dB(A) 83.5

Vibração (Volante, pedais e banco) (m/s2) 0.9

ETC

Caraterísticas do banco Banco individual com suspensão (condutor)
Banco corrido de passageiros.

Cor do capô Vermelha ou Verde

Velocímetro Painel digital

Volante da direção Basculante

Porta USB e Tomada elétrica De série

2400K9

O MAIS VERSÁTIL 
VEÍCULO MULTIUSOS

EQUIPAMENTO  
OPCIONAL

JANTES
 Jantes de alumínio (Opção de fábrica)
  - Apenas disponíveis com pneus  

de trabalho e todo-o-terreno.

MEIAS PORTAS
 Meias portas (1 conjunto: 2 portas)

FARÓIS
 Faróis de trabalho à frente.
 Faróis de nevoeiro.
 Guarda-lamas da frente
 Conjunto Pirilampo

TETO SOLAR e PÁRA-BRISAS
 Pára-brisas (lava/limpa pára-brisas)
 Proteção solar

ENGATE
 Suporte do guincho

HIDRÁULICOS
 Conjunto hidráulico de descarga
 Conjunto hidráulico auxiliar
 Conjunto de acelerador de mão.

SEGURANÇA
 Proteção contra lamas na suspensão
 Placa de proteção da estrutura inferior
 Alarme de marcha atrás
 Vidro traseiro

CAIXA DE CARGA
 Revestimento de uretano (opção de 
fábrica)

ETC
 Tapete da cabina
 Apoio de cabeça
 Mala de ferramentas
 Proteção traseira dos bancos

Potência do motor 24CV
Velocidade máxima 40Km/h
Aumento no desempenho do travão
Melhoria na CVT

Novo desenho do capô e desenho ergonómico
Redução de ruído e vibração 
Duplo triângulo e amortecedor
Volante de direção basculante e painel digital



O painel digital, 
em frente ao 
condutor, oferece 
melhor visibilidade a 
qualquer momento. 
Todas as funções são 
verificáveis: velocímetro, 
conta horas, rpm e gama 
de marcha. 

PAINEL DIGITAL

A combinação de comandos centrados no 
condutor e interiores de design ergonómico, 
oferece uma mais confortável e ágil 
experiência de condução.

DESENHO ERGONÓMICO

Porta USB de série e tomada elétrica de 12V 
oferecem boas opções para alimentar 
dispositivos elétricos extras.

TOMADAS ALIMENTAÇÃO E USB

O amplo espaço de carga 
e a capacidade para 
500 kg oferecem uma 
excelente carga útil.  
O revestimento opcional 
de uretano para o espaço 
de carga está disponível 
para máxima resistência 
à corrosão.

ISOLAMENTO CAIXA DE CARGA

AJUSTE FÁCIL DO VOLANTE
Ajuste simplificado 
do volante  
de direção por  
uma alavanca  
de pressão,  
para atender  
às necessidades  
do condutor. 

ESPAÇO DOS BANCOS

Bancos corridos, os mais largos na sua classe, 
em combinação com um banco separado para 
o condutor, dão espaço suficiente para três 
pessoas. Cumprem as regulamentações  
de segurança com ROPS reforçada.

CAIXA DE CARGA

A porta traseira de peça 
única abre a 90 graus, 
ajudando a um fácil 
carregar e descarregar. 

INTERRUPTOR ERGONÓMICO 

Comandos operacionais tipo automóvel 
convenientemente localizados facilitam  
a operação de qualquer pessoa e aumentam  
o prazer de condução.

AMORTECIMENTO
Suspensão com 
braço duplo 
dianteiro e traseiro. 
Amortecedores com 
mola helicoidal. 
Os amortecedores 
absorvem os choques 
e tornam a condução 
mais confortável.  

ESPELHOS LATERAIS

HOMOLOGAÇÃO CEE

Os espelhos laterais são dobráveis para fora 
e para dentro, evitando possíveis danos 
em espaços estreitos.

DESCARGA HIDRÁULICA

Com um conjunto de descarga hidráulico 
opcional, é construído para trabalho pesado  
em todas as condições.

OPCIONAL

CAIXA DE ARMAZENAMENTO

A caixa sob o capô aumenta o espaço de 
armazenamento. O tapete de borracha dá uma 
condução mais confortável, facilita o trabalho  
e também protege contra a poeiras e lamas.

OPCIONAL

LIMPA PÁRA-BRISAS

O limpa para-brisas em posição superior 
respeita a nova homologação e garante boa 
visibilidade. O para-brisas dianteiro que pode 
ser aberto possibilitando uma condução 
refrescante com excelente ventilação.

OPCIONAL


