Ihr Job. Unser System.

Több teljesítmény, nagyobb terület.
Fűnyírás közben se mondjon le a kényelemről!
Az SXG2+ belépő modell is számos kényelmi pluszt kínál,
mint pl. a gombnyomásra történő tartályürítés. A fűnyíró
erőforrása tartós dízelmotor, a kaszamű ékszíjak helyett
karbantartás mentes szöghajtóművel kialakított.
És ami a leglényegesebb - opcióként seperni, havat tolni
és sót szórni is lehet vele. Munkára fel!

SXG 2

SXG2+

Költséghatékony:
szöghajtómű

Egyedülálló megoldás:
mulcsozó betét

>

kiváltja a megszokott
ékszíjas meghajtást

>

minimálisra csökkenti
a kaszamű üzemeltetési
költségét

>

>

kategóriájában egyedülálló
megoldás: opcionális
mulcsozó betét

>

egyszerűen használható:
a mulcsozó betétet bedugjuk
a kivetőnyílásba és máris
átálltunk gyűjtésről
mulcsozásra

6 fokozatú
vágásmagasság állítgás
30, 40, 50, 60, 80 és 90 mm

6
Plusz pont:
dízel
>
>
>
>

szerviz barát
alacsony fogyasztás
hosszú élettartam
kevesebb karbantartás

Közvetlen hozzáférés a
motor komponenseihez könyebben elvégezhető
karbantartás

380

2

Egyszerű
tartályürítés
>

opció: elektrohidraulikus
tartályürítés gombnyomásra

>

mechanikus tartályürítés
kézi billentőkarral

>

kaszamű emelés
gázrugó segítségével

>

380 literes tartálytérfogat

Duplán jó:
2-pedálos
menetvezérlés
>

a hidrosztatikus hajtóművel
a menetsebesség
fokozatmentesen állítható

>

2-pedálos menetvezérlés ergomikusan kialakított és
funkcionálisan optimalizált

>

kiemelkedően kényelmes
lábtartást tesz lehetővé

Műszaki adatok
Modell
SXG 216 M

SXG 216 H

Üzemanyag

Dízel

Dízel

Hengerek száma

2

2

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)

11/15

11/15

Max. motorteljesítmény (LE)

16

16

Motor

Hajtómű
Meghajtás

Hidrosztatikus

Hidrosztatikus

Maximális sebesség
előre1 (km/h)

11

11

–

–

Teljes hossz (mm)

2484

2484

Teljes magasság (mm)

2035 (1762)

2035 (1762)

Teljes szélesség (mm)

990 (1070 kaszaművel együtt)

990 (1070 kaszaművel együtt)

Tengelyek
Összkerék meghajtás

Tömeg / méretek

Tömeg standard abroncsokkal (kg) 337 (440 kaszaművel és fűgyűjtővel)

337 (440 kaszaművel és fűgyűjtővel)

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

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

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.
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