
Király kategória
Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király
kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 4-nél. 
Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója.
Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit:
az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus
gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét,
amely minőségileg minden másikat felülmúl.

Ihr Job. Unser System.

SF
 4

SF4



Maximális vágási pontosság

Középső felszívás, ezáltal nincs
oldalsó kinyúlás

Kiemelkedő területteljesítmény

Nagyteljesítményű szívóturbina
2 választható fordulatszámmal

Nagy átmérőjű szívótömlő
a nagy mennyiségű fű
dugulásmentes továbbításáért.

A legjobb
kaszálási teljesítmény

Kiemelkedő, 1300 literes  
gyűjtőkapacitás

Azonos tartálytöltés fűvel és
lombbal a tartályban lévő 
elosztónak köszönhetően

Mulcsozóbetéttel egyszerűen 
átszerelhető mulcsozó
üzemmódra (SCMA 60)

Kevesebb ürítés szükséges a 
hatékony tömörítésnek 
köszönhetően

Rövid út a kaszamű ás
gyűjtőtartály között

Billentési magasság 2.125 mm

Hatékony
gyűjtőteljesítmény
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Egyszerű, két pedálos menetvezérlés

Áttekinthető és informatív

Több irányban állítható 
kormányoszlop

Minden kezelőkar ergonomikusan
elrendezett

Tempomat

Kényelmes
kezelés

Opcionális panoráma üveg fülke
széria klíma berendezéssel

Kaszálás minden körülmények között

Kitűnő kilátás minden irányban
a munkaterületre

Maximális komfort a kezelő
számára: védve van az esőtől, 
melegtől, a zajtól és más
környezeti behatástól

Egészéves
kabin
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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  438 SF  450 

Motor 

Dízel Dízel

Hengerek száma 3 4

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE) 27/36,7 35/47,6

Max. motorteljesítmény (LE) 40 55

Hajtómű

Meghajtás Teljesen hidrosztatikus Teljesen hidrosztatikus

Max. sebesség előre (km/h) 20 20

Tengelyek

Összkerék meghajtás Széria Széria

Tömeg / méretek

Teljess hossz (mm) 3275 3275

Teljes magasság (mm) 2160 2160

Teljes szélesség (mm) 1305 1305

Tömeg standard
abroncsozással (kg)

1140 (1440/1540) kaszával és gyűjtőtartállyal 1170 (1570 /1470)  kaszával és gyűjtőtartállyal

Klíma berendezés 
(�uortartalmú 
üvegházhatású gáz)

Üvegházhatásű gáz (F-gáz) HFC-134a HFC-134a

Mennyiség egységenként (kg) 0,95 0,95

CO2-egyenérték mennyiség
egységenként (t)

 1,3585 1,3585

Globális felmelegedés potenciál 1.430 1.430

Kaszamű

Munkaszélesség (mm) 1370/1520 1370/1520

Kivetés iránya Hátsó Hátsó

Kések száma (db) 2/4 2/4

Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l) 1300 1300

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
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