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SEKAČKA NA VELKÉ PLOCHY 
ŘADY SF

Nové modely SF 224 a SF 235 jsou výsledkem důsledného 
vývoje úspěšné předchozí řady (modely SFH 220/240), při 
kterém byla zvláštní pozornost věnována výkonu, bezpeč-
nosti a vzhledu.

Sekačky na velké plochy se středovým odsáváním a čelním 
žacím ústrojím jsou na zelených plochách velmi oblíbené 
a vítané. Pro uživatele těchto sekaček je v neposlední řadě 
důležité, že v každé pracovní situaci přesně vědí, „co je 
čeká“.

Nedochází k přejíždění trávy před sečením, stroj efektivně 
zvládá i sečení v rozích a na malých plochách.

I zatím poslední generace strojů SF2 zaručuje rychlost 
a dobrou manévrovatelnost. Majitel sekačky na velké plochy 
řady SF2 dostává do rukou dynamický stroj s vysokým ploš-
ným výkon a ještě lepším komfortem při obsluze.

33 Výkonné motory ISEKI se 
3 válci a 22 k (model SF 
224), případně 33 k (model 
SF 235

2 Hydrostatický jízdní pohon 
s komfortním ovládáním 
2 pedály pro spolehlivý 
přenos síly na hnací kola..

1,52 Vysoce výkonná žací ústrojí 
o pracovní šířce 1,37 m, příp. 
1,52 m se středovým odsává-
ním a mimořádně jednodu-
chou změnou výšky.

95O Sběrný koš o objemu 950 
l pro efektivní práci díky 
prodlouženým intervalům 
vyprazdňování.
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VYSOKÝ VÝKON S NÍZKOU HLADINOU HLUKU
Vysoce výkonná turbina přepravuje posekanou trávu pozoruhodnou rychlostí do sběr-
ného koše, který pojme 950 l. Optimalizovaný vzhled turbiny přináší současně i výrazně 
sníženou hladinu hluku.

  Velký objem nádrže pro dlouhotrvající práci
  Sada pro mulčování jako standardní výbava 

(žací ústrojí 1,52 m))
  Automatický pohon všech kol
  Snadný přístup při údržbě
  Mechanický pohon kol pro malé ztráty 

výkonu a vyšší efektivnost hnací větve
  Komfortní přestavování sloupku řízení

PŘEDNOSTI

1,37
1,52 Vysoce výkonné žací ústrojí s volitelnou pracovní šířkou 

1,37 m nebo 1,52 m. 
Výšku sečení je u obou žacích ústrojí možné seřídit podle potře-
by jedním hmatem. Žací ústrojí o šířce 1,52 m je navíc vybaveno 
výkyvnými noži.

PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDEK 
SEČENÍ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Přehledně zorganizovaný 
prostor pro řidiče s vel-
kým prostorem pro nohy 
a dokonalým přehledem 
o všech důležitých ovlá-
dacích funkcích.

Vysoce výkonná turbina 
pro perfektně stlačování 
sečené trávy.

SPUŠTĚNÍ PROCESU SEČENÍ
Před začátkem sečení 
aktivuje řidič vysoce výkonný 
tlakový ventilátor. Silný tah 
vyčistí kanál pro trávu a vy-
tvoří ideální předpoklady pro 
sečení, které se automaticky 
spustí po 2 sekundách.

přestavení sloupku řízení

MODEL SF 224 SF 235
MOTOR ISEKI-CO. LTD
Počet válců 3 3
Zdvihový objem (cm3) 1498 1498
Jmenovitý výkon - k 22 33
Jmenovitý výkon - KW 16 25
Objem nádrže (L) 40 40
ROZMĚRY/HMOTNOST
Celková délka x šířka x výška (mm) 3339 x 1441 x 1750 3131 x 1562 x 1750
Rozvor (mm) 1275 1275
Prázdná hmotnost (kg) 910 930
JÍZDNÍ POHON
Druh převodovky hydrostat, plynule měnitelný převod
Ovládání 2 pedály 2 pedály
Rychlost jízdy vpřed (km/h) 0 -20 0-22
PNEUMATIKY
Travní pneumatiky vpředu 23 x 10.50 - 12 23 x 10.50 - 12
Travní pneumatiky vzadu 18 x 8.5 - 8 18 x 8.5 - 8
Nastavitelný sklon sloupku řízení sériový sériový

TECHNICKÁ DATA

NA VELKÉ PLOCHYSEKAČKA
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vyklápěcí výška 2,125 m

2,125 Vyklápěcí výška 2,125 m 
umožňuje bezproblémové 
vyprázdnění do připravené-
ho přívěsu.

OVLADAČE
Přehledné uspořádání 
spínačů pro ovládání 
žacího ústrojí a sběrného 
koše (pravá obslužná 
konzole)

VELKÁ KLAPKA A MNOHO DALŠÍHO...
Objem sběrného koše 950 l a maximální výkon motoru 33 koní (model SF 235) jsou 
zárukou efektivní práce s vyšším plošným výkonem a delšími intervaly vyprazdňování. 
Vyklápěcí výška 2,125 zajistí pohodlné přemístění posečené trávy do přistaveného přívěsu.

PRO ODHOZ NEBO 
MULČOVÁNÍ
Žací ústrojí snadno po-
mocí přepínače (tlačítka 
předvolby) přechází z 
režimu mulčování do 
režimu nakládání.

SPOLEHLIVÁ OCHRANA
Nová úprava loketních 
opěrek u série SF před-
stavuje víc, než pouhou 
modernizaci. Posky-
tuje řidiči spolehlivou 
ochranu a bezpečí při 
jízdě v ostrých zatáčkách 
i na nerovném terénu.

MODEL SF 224/SF 235 SF 235
Žací ústrojí SCMA54 SCMA60
Pracovní šířka (cm) 137 152
Směr výhozu centrální zadní výhoz centrální zadní výhoz
Počet nožů 2 4
Kapacita sběrného koše (L) 950 950
Výklopná výška (mm) 2 125 2 125

TECHNICKÉ PARAMETRY – PŘIPOJOVANÉ PRACOVNÍ NÁŘADÍ

BEZPEČNĚ 
U ZEMĚ

S cílem zajištění 
optimalizované 
stability bylo 
těžiště sběrného 
koše na trávu 
v porovnání 
s předchozí sérií 
výrazně sníženo.

Sběrný koš o objemu 950 l pro 
efektivní práci díky prodlouže-
ným intervalům vyprazdňování.

95O
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Sekačky na velké plochy se stře-
dovým odsáváním a čelním žacím 
ústrojím jsou na zelených plochách 
velmi oblíbené a vítané. Pro uživatele 
těchto sekaček je v neposlední řadě 
důležité, že v každé pracovní situaci 
přesně vědí, „co je čeká“.

Nedochází k přejíždění trávy před se-
čením, stroj efektivně zvládá i sečení 
v rozích a na malých plochách.

Majitel sekačky na velké plochy řady 
SF2 dostává do rukou dynamický 
stroj s vysokým plošným výkon a ješ-
tě lepším komfortem při obsluze.

SEKAČKA NA VELKÉ 
PLOCHY ŘADY SF
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