Ihr Job. Unser System.

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.

SF 4

SF5

Két új
dízelmotor
>

2434 cm3 és 1826 cm3
lökettérfogat

>

4/3 henger

>

Stage V kibocsájtási norma

>

Névleges fordulatszám 2600 min-1

>

48,3 és 41,6 LE teljesítmény

>

autmatikus forgásirányváltású hűtő

48,3
Kezelőszervek
elrendezése

Új kipufogó
rendszer
>

A regenrációs intervallum
százalékos kijelzése

>

Új kapcsolók

>

A tészecskeszűrő
manuális vagy automatikus
tisztítása

Ergonomikus 2-pedálos
menetvezérlés; a műszaerfalon
az LCD kijelző fokozatmentesen
dönthető
Kardánttengely kapcsolás;
Kasza és turbina kapcsoló,
valamint a töltöttségjelző
kikapcsolása

ECO-üzemmód csökkentett
motorfordulatszámmal
Elektronikus szabályzó
a motor fordulatszámának
finom beállításához

Egészéves
kabin
>

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

>

Erőteljes fűtő- és klíma berendezés
(fokozatmentesn állítható hőmérséklet,
3 fokozatú ventillátorok)

Nagy fedél sok minen van mögötte

1300

>

1300 liter tartálytérfogat

>

>

Azonos mértékű megtöltés
fűvel és levéllel a forgó elosztónak
köszönhetően

Rövid út a kasza és a
gyűjtőtartály között

>

2200 mm ürítési magasság

>

Kevesebb ürítési művelet a nagyfokú
tömörítésnek köszönhetően

Légrugós ülés (opció),
fokozatmentesen állítható
magasság és rugózási
intenzitás
A még nagyobb komfort
élmény érdekében az ülés
hosszirányban is rugózik

Egymástól függetlenűl dönthető
kormányoszlop és lCD kijelző

Műszaki adatok
Modell
SF 544

SF 551

Motor
Motor gyártó

ISEKI

ISEKI

Lökettérfogat (cm3)

1826

2343

Hengerek száma

3

4

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)

31/41,6

36/48,3

Kibocsájtási norma

Stage V (EURO2016/1628)

Stage V (EURO2016/1628)

Hajtómű

Teljesen hidrosztatikus

Teljesen hidrosztatikus

Menetvezérlés

2 pedállal

2 pedállal

Meghajtás

Max. sebesség előre (km/h)

22

22

Összkerék meghajtás

Széria

Széria

Abroncsok
Elsőkerék

24 x 12.00 - 12

24 x 12.00 - 12

Hátsókerék

20 x 10.00 -10

20 x 10.00 -10

Kardántengely
Front TLT (1/perc)

2000

2000

Turbina TLT (1/perc)

2400/3000

2400/3000

Teljess hossz (mm)

3070

3070

Teljes magasság (mm)

2160

2160

Teljes szélesség (mm)

1305

1305

Munkaszélesség (mm)

1370/1520

1370/1520/1803

Kivetés iránya

Hátsó

Hátsó

Kések száma (db)

2/4

2/4

Tartály térfogat (l)

1300

1300

Billentési magasság (mm)

2200

2200

Méretek

Kaszamű

Gyűjtőtartály

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

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

