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TRAKTOROVÁ SEKAČKA ŘADY SF 2
MISTR NA VELKÉ
PLOCHY

Tato traktorová sekačka je ideálním řešením pro koupaliště, školky, dálniční odpočívadla a všechna další místa, na kterých je třeba pravidelné údržby trávníku. Udělá
krátký proces nejen s přerostlou trávou, ale i s bujným plevelem v trávníku. Vstup na
trávník povolen!

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 ve stísněných podmínkách …
Poslední generace strojů SF2 zaručuje rychlost a dobrou manévrovatelnost. Majitel
sekačky na velké plochy dostává do rukou dynamický stroj s vysokým plošným výkonem a ještě lepším komfortem při obsluze.

SEKLAKÉČPKLOACHY
NA VE

2,25

Vyklápěcí výška až 2,25 m
(SF 237), bezproblémové vyklápění do přistaveného přívěsu
nebo kontejneru

95O

Sběrný koš o objemu 950 l pro efektivní
ektivní
práci díky prodlouženým intervalům
ům
vyprazdňování.

www.eurogreen.cz
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VYSOKÁ EFEKTIVITA
– maximální přesnost sečení
– žací ústrojí o šířce 1,37 m (resp. 1,52 m)
s mechanickým nastavením výšky sekání a elektrickým plynulým nastavením
– středové odsávání

– koš se nemusí vyprazdňovat tak často
– vysoký plošný výkon
– dobrý přístup pro údržbu

HYDRAULICKÉ
VYKLÁPĚNÍ

VÝKONNÝ SBĚRNÝ KOŠ
– velký objem 950 l
– s šestilopatkovou výkonnou turbínou pro stlačování posečené
trávy
– včetně mulčovací záslepky
– nemusí se vyprazdňovat tak často
– kvalitní, robustní materiál
– rovnoměrné plnění
– velké stlačení posečené trávy
– pohyblivý rozhrnovač pro optimální a rovnoměrné plnění

– vyklápěcí výška až 2,25 m (SF 237)
– bezproblémové vyklápění do přistaveného přívěsu nebo kontejneru

vyklápěcí výška 2,25 m

JEDNODUCHÉ, ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ
– neunavující práce
– ergonomické uspořádání ovládacích páček
– dobrý výhled na sekačku

žací ústrojí o šířce 1,37 m / 1,52 m

Loketní opěrky zajišťují řidiči ochranu
a bezpečí i v prudkých zatáčkách a na
nerovném terénu.

Přehledné uspořádání páček pro
ovládání žacího zařízení a sběrného
koše (ovládací konzole vpravo).
Nově vyvinutý režim Eco účinně
snižuje díky redukci otáček motoru
spotřebu, hladinu hluku a zatížení
životního prostředí.

– jednoduché dvoupedálové řízení s malým tlakem na pedál
– velice jednoduché nastavení výšky sečení
– možnost plynulého nastavení (1,52 m žací zařízení)
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VELKÝ STROJ – VELKÝ
PRACANT
Sběrný koš s objemem 950 litrů a motor s výkonem 35 PS garantují efektivní práci díky většímu
plošnému výkonu a méně častému vyprazdňování
sběrného koše. Vyklápěcí výška 2,25 metrů přitom
umožňuje bezproblémové vyklápění sběrného koše
do přistaveného přívěsu. (Model SF 237)

TECHNICKÁ DATA

SPOLUPRÁCE NA VÝVOJI
Tráva roste a někdy z ní vyroste problém. A takový
prales se pak musí odstranit. Společnost ISEKI vy-

Pohon
všech kol

vinula ve spolupráci s obcemi a městy traktorovou
precizně a spolehlivě, nýbrž redukuje i „problém
bína zajišťuje rovnoměrné plnění sběrného koše

Max. výkon
16,3 - 25,7 kW

a stlačení posekané trávy. A to naprosto bravurně!

Režim Eco

SEK AČKOACHY
NA VELKÉ PL

SF 225

SF 237

Druh paliva

nafta

nafta

Počet válců

3

3

Jmenovité otáčky (ot/min)

2600

2600

Výkon podle ECE R120 (kW)

16,3

25,7

Výkon podle ECE R120 (PS)

22,2

34,9

Emisní norma

Stage V (EU 2016/1628)

Stage V (EU 2016/1628)

Převodovka

hydrostatická

hydrostatická

Max. rychlost směrem dopředu (km/h)

15

15

sériově

sériově

Celková délka (mm)

2790

2790

Celková výška (mm)

2120

2120

Celková šířka (mm)

1245

1245

Hmotnost se standardními pneumatikami
(kg)

1214 (vč. žacího ústrojí a sběrného koše)

1460 (vč. žacího ústrojí a sběrného koše)

Šířka sečení (mm)

možnosti žacího ústrojí: 1372/1524

možnosti žacího ústrojí: 1372/1524

Směr výhozu

dozadu

dozadu

Počet nožů (ks)

2

2/4

Objem (l)

950

950

Vyklápěcí výška (mm)

2130

2250

MOTOR

sekačku pro sekání velkých ploch. Nejen, že seče
s posekanou trávou“. Šestilopatková výkonná tur-

MODEL

PŘEVODOVKA

Široká nabídka
systémů

NÁPRAVY
Pohon všech kol

HMOTNOST/ROZMĚRY

ŽACÍ ÚSTROJÍ

SBĚRNÝ KOŠ

www.eurogreen.cz

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ
MAJÍ VELKÉ PLÁNY
Sekačka ISEKI řady SF 2 je dynamický pracant pro údržbu zahrady
a krajiny s vysokým plošným
výkonem a ještě lepším komfortem
při obsluze.
Vysoce výkonná turbina přepravuje
posekanou trávu pozoruhodnou
rychlostí do sběrného koše, který
pojme 950 l. Optimalizovaný vzhled
turbiny přináší současně i výrazně
sníženou hladinu hluku.

NA VELKÉ PL

OCHY
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