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SLF 1880
Ve své třídě je SLF 1880 je nejlehčí sekačka golfo-

vých drah na trhu, s perfektním kopírováním te-

rénu a kvalitou střihu. Díky nízké hmotnosti má 

tento stroj minimální tlak na povrch, čímž se zvy-

šuje kvalita a zdravotní stav trávníku.

sekačky okolí greenů a odpališť

Nejlehčí sekačka drah na trhu – podstatně snižuje 
zhutnění půdy

Greenová kvalita seče s 18-ti palcovými vřeteny

Dokonalé kopírování terénu

Patentované stabilizátory pro zdvihání a spouštění vřeten

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení
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Ittec s.r.o. 
AOS Modletice 106 Servisní střediska:  
251 01 Říčany u Prahy Modletice u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax:  (+420) 313 616 223  Plasy u Plzně
E-mail: info@ittec.cz Havířov Bludovice

Díky patentovanému zvedacímu mechanismu a vřetenům o šířce 

46 cm SLF 1880 dokonale kopíruje i hodně zvlněný terén, a tím zajiš-

ťují velice kvalitní střih srovnatelný se střihem greenových sekaček.

Výklopný kryt umožňuje snadný přístup k 26 hp dieselovému nebo 33 hp 

Turbo-dieselovému motoru.

Celosvařený rám poskytuje pevnější a bezpečnější provoz stroje.

Minimální tlak pneumatik 
na povrch trávníku díky 

malé hmotnosti stroje 
redukuje zhutnění substátu

Egronomicky uspořádané pracoviště 
operátora přístupné z levé i pravé strany

Upínání FlashAttech®
pro snadnou montáž a demontáž 
hydromotorů

Úzská vřetena 
vhodná 
i do obtížně 
přístupného 
terénu

Aktivní sběrač
zadního válce

jako doporučené
 příslušenství

Nový patentovaný 

turf Groomer 

pro všechny typy 

vřeten

Pohonná jednotka

Motor
Kubota D1105E 3-válcový, vodou chlazený, 
Turbo-diesel

Výkon
18,5 kW (25 hp)

24,6 kW (33 hp) pro Turbo-diesel

Objem 123 cm3

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 45,4 l

Pohon

Pojezd 4 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost Sečení 0 - 9,6 km/h (4WD)

 Transportní 0 - 16,9 km/h (2WD)

 Zpětná 0 - 6,4 km/h

Objem hydraulické nárrže 30,28 l

Typ hydraulického oleje biologicky odbouratelný olej GreensCare

Brzdy

servisní – dynamické

parkovací – přední kotoučová

Pneumatiky

Přední 24x13-12

Zadní 18x9.5-8

Žací jednotky

Vřetena 5 vřeten, záběr 45,72 cm, průměr 127 mm 

Ovládání vřeten joystickem, 1 ovládání pro všech 5 vřeten

Počet nožů na vřeteni 8, 11

Válce přední hladký nebo rýhovaný dutý

 zadní hladký dutý

Parametry sečení

Záběr 2,08 m

Výška seče 7,62-17,78 až 23,8 mm v závislosti na noži

Rychlost seče
1,24 mm/km/h – 11-ti nožová

1,0 mm/km/h – 8-mi nožová

Rozměry

Transportní šířka 2,23 m

Výška 2,1 m

Délka 2,39 m

Hmotnost 959 kg (2WD)

998 kg (4WD)

Rozchod kol přední 1,56 m

Rozchod kol zadní 1,01 m

Rozvor 1,52 m

Příslušenství

Aktivní stěrače zadních válců, patentovaný Turf Groomer, zásobník, stříška, 
sběrače posečené trávy, kabina


