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AR 522
rotační sekačky

Jacobsen AR522 je ideální pěti-článková rotační 

sekačka pro udržování zvlněných okolí greenů 

a udržované semirafy a rafy. Vhodná i pro velké 

a členité zahrady.

sekačky okolí greenů a odpališť

Největší výkon na šířku sečení poskytuje více než dostatek 
energie pro vynikající trakci v obtížnm terénu i pro kvalitní sečení

Revoluční patentované TRIM TEK žací jednotky – 
dokonalé rozmělnění posečené trávy

Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“ 
pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti

Paralelně sériový 4WD pohon – zlepšení trakce

Rotační jednotky lze jednoduchým nastavením 
přeměnit z mulčování na zadní výhoz a naopak
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Plovoucí rotační jednotky zajišťují kvalitní sečení i ve velmi zvlně-

ném terénu. 

Sériově-paralelní 4WD dodává stroji excelentní schopnost zdolá-

vání sklonů terénu, aniž by byl poškozen drn.

Rotační jednotky o průměru 56 cm lze jednoduchým nastavením přeměnit 

z mulčování na zadní výhoz.

Nové trim tek žací jed-
notky jsou hlubší a  prak-
ticky tvarované, aby poj-
muly větší množství posečené trávy, která zde déle zůstává. Tím dojede 
k  jejímu dokonalému rozmělnění i  v  případech, že je tráva přerostlá. 
Navíc ústřižky snadno zapadají mezi stébla trávy, nezůstávají žádné 
chuchvalce a je možné trávník napruhovat. 

Hlubší profil 
žací jednotek 
– dokonale 
rozmělní 
posečenou 
trávu

AR-522 je 
nová verze 

oblíbené 
AR 250

Turbo-dieslový motor o výkonu 60 hp

Výměnné kryty (56 cm) na žacích jednotkách umožňují 
rychlou změnu z mulčování na zadní výhoz.

Dvě pozice umístění rejdovacího 
kolečka žacích jednotek umož-
ňují vynikající sečení i  náročních 
míst jako jsou hrany bunkerů, 
místa  u zídek a stromů, atd.

Pohonná jednotka

Motor
Kubota V240 3-4-5-válcový, Turbo-diesel, 
vodou chlazený

Výkon 44,7 kW (60 hp)

Objem 1835 cm3

Vzduchový filtr 2- stupňový, suchý zásobník, Donaldson

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 65 l

Pohon

Pojezd
paralelně sériový 4WD pohon, hydraulické 
čerpadlo

Rychlost  Sečení 0 - 12 km/h

 Transportní 0 - 19,3 km/h

 Zpětná 0 - 8,1 km/h

Objem hydraulické nádrže 64,4 l

Typ hydraulického oleje biologicky odbouratelný olej GreensCare

Vybavení palubní desky

Kontrolka teploty chladicí kapaliny, kontrolka motorového oleje, kontrolka 
stavu dobití baterie, indikátor žhavení, palivoměr, počítadlo motohodin

Ovládací prvky

Startér, ruční plyn, parkovací brzdy, pedál jízdy dopředu/dozadu, páka na 
nastavení otáček motoru, joystick pro hydraulický zdvih a zapínání rotačních 
jednotek

Brzdy

servisní – dynamické

parkovací – nožní diskové brzdy

Pneumatiky

Přední 26.5x14.00-12 6 Ply, travní

Zadní 22,5x10.00-8 6 Ply, travní 

Žací jednotky 

Rotační 5 rotačních jednotek 56 cm průměr

Váhový přenos
možnost přenosu hmotnosti na stroj – 
hydraulicky

Počet nožů 1

Parametry sečení 

Záběr 2,3 m

Výška seče
19 – 133 mm, nastavitelné pomocí 6mm 
distančních kroužků

Produktivita 2,8 ha při 12 km/h

Rozměry

Transportní šířka 2,4 m

Výška 2,11 m

Délka 3,3 m

Hmotnost 1726 kg

Rozchod kol 2,4 m

Rozvor 1,5 m

Příslušenství

Závaží v kolech, ochranná stříška, kabina


