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ISEKI SXG 216
NAŠÍM CÍLEM JE PERFEKTNÍ PÉČE O TRÁVNÍK:
Výborná kvalita sečení je zaručena díky dvěma protiběžným
nožům, které trávu napřímí a useknou, i když je mokrá nebo
příliš hustá, a dopraví posekaný materiál do sběrného koše.
Jednoduché ovládání - pouze pomocí 3 pedálů a 2 ručních
pák máte veškeré funkce pod kontrolou. Lehce ovladatelné
dvoupedálové řízení hydrostatického pojezdu umožňuje
plynulé regulování rychlosti jízdy. Při změně směru jízdy
vpřed a vzad není třeba používat spojku. Díky brzdovému
pedálu máte možnost v případě nutnosti traktor okamžitě
zastavit. Pomocí dvou ručních pák regulujete otáčky motoru
a ovládáte žací ústrojí. To je vše – a již můžete vyrazit!

Ž AC
KOMFORTNÍ
Model

SXG 216

Počet válců

2

Výkon motoru, max

16 KS

Výkon motoru, dle ECE R24

15 KS

Palivová nádrž

18 l

Objem válců

688 cm3

Rychlost

11 km/h

Rozvor

1220 mm

Hmotost

442 kg

Délka

2500 mm

Šířka

1066 mm

Výška

1190 mm

Záběr sečení

1020 mm

Objem koše

380 l

TRAKTOR

Í

PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA PRO DOKONALOU PÉČI
O TRÁVNÍKY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE I PROFESIONÁLY
DIESLOVÝ MOTOR ISEKI
V praxi prověřený dvouválcový díeselový motor ISEKI s obsahem 688 cm3 se vyznačuje vysokým točivým momentem s
velkou tažnou silou. Dieselový motor je úsporný ve spotřebě
a překvapí svou spolehlivostí a dlouhou životností. Pohon žacího ústrojí je zajištěn pomocí kloubového hřídele a úhlového
převodu bez použití klínového řemenu.

SBĚRNÝ KOŠ
Se 102 cm záběru dopravuje dvojnožová žací lišta trávu přímo do sběrného
koše o objemu 380 litrů. Vyhazovací
tunel 260 x 370 mm (š x v) umožňuje
bezproblémový sběr trávy, aniž by
docházelo k ucpávání.
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