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ISEKI SXG 22 
Profi kompaktní malotraktor s mezinápravovou rotační sekačkou, sběrem trávy a vyklápěním 

do výšky – ideální víceúčelový stroj pro komunální využití a technické služby měst. 

 Motor Iseki diesel 24 hp, 2600 ot/min 

 Max. výkon 27 hp 

 Hydrostatická převodovka 

 Max. rychlost 16 km/hod 

 Žací ústrojí šířka 137 cm, 2 robustní a protiběžné rotační nože 

 Zdvih žací jednotky hydraulikou, silná hydraulika a vlastní čerpadlo!!!! 

 Prostorný výhozový tunel 

 Objem sběracího koše 550 l 

 Vyklápění koše hydraulikou do výšky 185 cm 

 Čelní vývodový hřídel spínatelný pod zátěží 

 Uzávěrka diferenciálu 

 Plynulé nastavení výšky sečení ze sedadla 

 

Možnost připojení dalšího příslušenství: 

Např. kabina, čelní zametač, radlice, sněhová 

fréza, rozmetadlo, sypač atd.  

 

 

Výhody stroje Iseki SXG22: 

 Dieselový tříválcový motor s nízkou spotřebou 1,2-1,7 l / 1 Mth. 
 Hydrostatická převodovka – snadnější obsluha stroje. 

 Žací ústrojí je poháněno přímo přes hřídel a úhlové převodovky – vysoká spolehlivost a nízké 

náklady na údržbu (odpadá výměna řemenů). 

 Jednoduché a snadné nastavení výšky sečení – plynulé nastavení 

 Prostorný výhozový tunel – bez problému stroj dokáže sekat mokrou a přerostlou trávu, stroj 

se neucpává. 

 Objem sběracího koše je 550 l, rychlé a jednoduché vyklápění do výšky 1,85m. 

 Snadná demontáž rotační jednotky, během chvilky lze vyjmout a nabrousit nože. 

 Koncovka na připojení hadice s vodou pro snadné čištění žací jednotky. 

 Čelní vývodový hřídel – na stroj lze přikoupit množství příslušenství pro celosezónní využití 

stroje. 

 Jednoduchý stroj pro obsluhu (minimum elektroniky) – po krátkém zaškolení může obsluha se 

strojem sekat. 
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Výkonnost:   

fotbalové hřiště plocha cca  0,8 ha: 50 min i s odvozem (pravidelně sekané) 

fotbalové hřiště plocha cca 0,8 ha: 100 min i s odvozem (přerostlé na 8 cm, hustá tráva) 

Ideální a velmi výkonná sekačka pro údržbu parků, zahrad a areálů.  

Velmi nízká spotřeba:  cca 1,2-1,7 l / 1 Mth (roční úspora PHM, času ap, návratnost…atd.). 

 

 
 

Obchodní podmínky: 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %.  

 Záruka na stroj je 1 rok.  

 Dodací lhůta je cca 3-4 týdny  

 V ceně stroje je zahrnuto předvedení stroje a zaškolení obsluhy.  

 V ceně stroje není zahrnuta doprava k zákazníkovi. 

 Stroj musí být zaplacen před termínem předání. 

 Ke všem strojům zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis a dodávky 

originálních náhradních dílů.  

 Naše hlavní servisní centra jsou v Praze-Modleticích, v Plasích u Plzně a v Havířově 

nebo přímo u zákazníka našimi servisními vozidly po celé ČR.  

 


