
Nagy területek bajnoka
Szabadtéri fürdőknek, füves játszótereknek, autópálya
pihenőknek és minden olyan helynek, ahol a levágott 
fű nem kívánatos, tökéletes megoldás ez a gyűjtős 
fűnyíró. Hiszen nem csak a fűvel végez rövid idő alatt,
hanem a fűben lévő szeméttel is.
Fűre lépni szabad!

Ihr Job. Unser System.
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A kartámaszok kialakítása védelmet és 
biztonságot nyújt a gépkezelőnek erősen
kanyargós és rázos terepen
egyaránt.

Billentési magasság 2,125 m

Problémamentesen üríthetünk
egy előkésztett konténerbe
vagy pótkocsira

Maximális vágáspontosság

1,37 és 1,52 m munkaszélességű
kaszaművek

Központi felszívás

Ritkábban szükséges ürítés

Nagy területteljesítmény

Könnyű karbantarthatóság
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Hidraulikus
magasürítés

Kiemelkedő
hatékonyság

> 

>



950
Ésszerűen és átláthatóan elhelyezett
működtető karok a kaszamű és a tartály
működtetéséhez (jobboldali konzol)

Nagy, 950 l-es tartálytérfogat

6 lapátos nagy teljesítményű
turbina a levágott fű
maximális tömörítéséért

Mulcsozó betéttel

Meghosszabbított ürítési 
ciklus

Nagyértékű, robusztus
anyagok

Integrált elosztó rendszer
a tartályban a legjobb töltési fok
elérése érdekében

Gyűjtőtartály
teljesítmény

Fáradságmentes munkavégzés

Az összes kezelőszerv ergonomkusan
került elhelyezésre

Jó rálátás a kaszaműre

Könnyű, 2-pedálos menetvezérlés

Igen egyszerű vágásmagasság
beállítás

Egyszerű és
ergonomikus 
kezelőszervek
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Új fejlesztésű ECO-üzemmód:
hatékonyan csökkenti a fogyazstást 
ás az alacsonyybb motor fordulatszám
miat kisebb a környezetre ható
zajterhelés is.



 

Az Ön ISEKI szakkereskedője:  Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.

Városkert Kft.
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.
Tel.: +36 23 532 800
E-mail: info@varoskert.hu
Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Műszaki adatok

Modell 

SF  225 SF  237

Motor 

Dízel Dízel

Hengerek száma 3 3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 16,3/22,2 25,7/34,9

Kibocsájtási norma  Stage V (EU 20156/1628) Stage V (EU 20156/1628)

Meghajtás

Hajtómű Hidrosztatikus Hidrosztatikus

Max. sebesség előre (km/h) 15 15

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria Széria

Tömeg / méretek

Teljess hossz (mm) 2790 2790

Teljes magasság (mm) 2120 2120

Teljes szélesség (mm)

Tömeg standard
abroncsozással (kg)

1214 kaszával és gyűjtőtartállyal 1460 kaszával és gyűjtőtartállyal

Kaszamű

Munkaszélesség (mm) 1372/1524 1372/1524

Kivetés iránya Hátsó Hátsó

Kések száma (db) 2 2/4

Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l) 950 950

Billentési magasság (mm) 2125 2125

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
G = duplakuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás 
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás

Üzemanyag

1245 1245
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