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KINGSIZE
ŽACÍ LIŠTY

Vítejte v královské třídě profesionálních žacích strojů, vítejte u nového ISEKI SF 5.
Ten vládne všude tam, kde je očekáván ošetřený trávník, kam až oko dohlédne.
Spojuje v sobě přitom všechny znaky profesionálního stroje: prvotřídní sekací výkon,
gigantický objem kontejneru a majestátní kabinu, která nad vším kvalitativně trůní.

Sériově pracuje SF 5 s žací lištou 54“
a šířkou sekání 1372 mm. Jako větší
alternativa se používá žací lišta 60“
s šířkou sekání 1524 mm.
Program je doplněn žací lištou 71“
s šířkou sekání 1803 mm a elektrickým
nastavením výšky.

Modely SF 544 i SF 551, se dodávají s ochranným rámem nebo s kabinou. S volitelným cepovým mulčovačem – i s přídavným zařízením (pouze model s ochranným
rámem, bez vyobrazení) se žací stroj osvědčuje jako univerzální pečovatel o zeleň,
a to i při nejhustším porostu.

PROFESIONÁL

NÍ

Ž A CÍ S T R O J

13OO

Sběrací koš na trávu má objem
náplně 1300 litrů. Vyprázdnění
ve výšce se provádí plně hydraulicky (2200 mm; pro přímé
nakládání na přistavený přívěs).

48,3

V řadě SF 5 se používají dva nově vyvinuté
motory se jmenovitým výkonem 48,3 nebo
41,6 PS. Ty spojují vysoký výkon s nízkou
spotřebou a sníženými emisemi výfukových plynů, splňující normu Stage V.
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2 DIESELOVÉ
MOTORIZACE
›
›
›
›
›
›

VYBAVENÍ,
OVLÁDACÍ PRVKY

Zdvihový objem 2434 cm3 / 1826 cm3
4/3 válce
Emisní norma Stage V
Jmenovité otáčky 2600 ot./min
48,3 PS a 41,6 PS
Chladič s reverzním ventilátorem

NOVÝ VÝFUKOVÝ
SYSTÉM

› Ergonomické ovládání pomocí 2 pedálů;
přístrojová deska s plynule nastavitelným
displejem
› Připojení pomocné hřídele, spínače pro
žací lištu, turbínu a vypnutí ukazatele
stavu naplnění
› Elektricky napájený regulátor pro jemně
vyladěné nastavení otáček motoru

48,3

› Procentuální ukazatel (interval
regenerace)
› Nové spínače
› Ruční nebo automatické čištění
filtru pevných částic
› Režim Eco se sníženými otáčkami motoru

DOBRÁ OCHRANA –
KABINA S KOMFORTEM
›
›
›
›

Panoramatický výhled s velkým čelním sklem
Hodí se pro celoroční provoz
Izolace proti hluku, horku a chladu
Výkonné topení a klimatizace v sériové výbavě (plynule nastavitelná teplota s 3stupňovým ventilátorem)

13OO

KOMFORT ŘIDIČE PSANÝ
VELKÝM PÍSMEM
› Sedadlo řidiče se vzduchovým pérováním
(volitelně), s plynule nastavitelnou výškou
a intenzitou pérování
› Zvýšený komfort pérování v podélném
směru sedadla
› Sloupek řízení a přístrojový displej umožňují navzájem nezávislé nastavení sklonu.

VELKÁ KAPOTA –
VELKÉ VĚCI POD NÍ
› Objem sběracího koše 1300 l
› Rovnoměrné plnění trávou a listím
díky otočnému rozdělovači
› Jednoduché přestavení na mulčovací
provoz
› Méně časté vyprazdňování díky
vysokému stlačení
› Krátká dopravní dráha ze žací lišty
kontejneru
› Výška výhozu 2200 mm

Sběrací koš na trávu má objem
náplně 1300 litrů.

V řadě SF 5 se používají dva nově vyvinuté
motory se jmenovitým
výkonem 48,3 nebo
41,6 PS.
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1
MOTOROVÁ ČÁST

2
ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ

3
OVLADAČ PRO NASTAVENÍ
OTÁČEK

4
TLAČÍTKO PRO AKTIVACI
REŽIMU ECO

5
DETAIL ŽACÍ LIŠTY

6
OVLADAČ PRO NASTAVENÍ
SEDADLA

6
OVLADAČ PRO NASTAVENÍ
SEDADLA

7
POLOHOVATELNÝ
SLOUPEK ŘÍZENÍ
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VOLITELNĚ

SRDCE TECHNIKY

Oba modely, SF 544 i SF 551, se dodávají s ochranným rámem nebo s kabinou. S volitelným cepovým
mulčovačem Müthing s možností sběru – i s přídavným zařízením (pouze model s ochranným rámem,
bez vyobrazení) se žací stroj osvědčuje jako univerzální pečovatel o zeleň, a to i při nejhustším porostu.

V řadě SF 5 se používají dva nově vyvinuté motory
se jmenovitým výkonem 48,3 nebo 41,6 PS.
Ty spojuje vysoký výkon s nízkou spotřebou a emisní
normou Stage V.

VYSOKÁ ÚČINNOST
SF 5 s plně hydraulickým pohonem všech kol, využívajícím kontrolu trakce.

REGENERACE V CENĚ

TECHNICKÁ DATA
Kabina
(volitelné)

MODEL

SF 544

SF 551

ISEKI

ISEKI

Zdvihový objem (cm )

1826

2434

Válce (počet)

3

4

Výkon (kW (PS))

31 (41,6) podle ECE R120

36 (48,3) podle ECE R120

Jmenovitý počet otáček (ot./min.)

2600

2600

Emisní třída

Stage V (EU2016/1628)

Stage V (EU2016/1628)

Převodovka

plně hydraulická

plně hydraulická

Řízení

dva jízdní pedály

dva jízdní pedály

Max. rychlost (km/h)

22

22

Přední kola

24 x 12.00 - 12

24 x 12.00 - 12

Zadní kola

20 x 10.00 - 10

20 x 10.00 - 10

Otáčky přední pomocné hřídele (ot./min)

2000

2000

Otáčky turbíny (ot./min)

2400 / 3000

2400 / 3000

Celková délka (mm)

3070

3070

Celková šířka (mm)

1305

1305

Celková výška (mm)

2160

2160

Šířka sekání (mm)

Možné žací lišty: 1370 / 1520

Možné žací lišty: 1370 / 1520 / 1803

Směr výhozu

Dozadu

Dozadu

Počet nožů (ks)

2/4

2/4

Objem (l)

1300

1300

Výška překládání (mm)

2200

2200

MOTOR
Výrobce motoru
3

Režim Eco

Motor splňující normu Stage V je vybaven filtrem
pevných částic. Spálení nahromaděných škodlivých
látek je možné provádět ručně nebo automaticky
v předepsaných intervalech.
Max. výkon
31 - 36 kW

POHON

Í
PROFESIONÁLN

Ž A CÍ S T R O J

Široká nabídka
systémů

PNEUMATIKY

POMOCNÉ HŘÍDELE

ROZMĚRY

ŽACÍ LIŠTA

KONTEJNER

www.eurogreen.cz

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA
Vítejte v nejvýkonnější třídě profesionálních žacích strojů ISEKI SF
řady 5.
Tento stroj najde uplatnění všude
tam, kde je nutno zajistit ošetřený
trávník i na těch největších plochách.
Spojuje v sobě všechny znaky
profesionálního stroje - prvotřídní
žací výkon, skutečně velký objem
sběracího koše a možnost vysoce
komfortní kabiny.

PROFESIONÁLNÍ

Eurogreen CZ s.r.o.
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