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Tri-King
Ergonomicky navržená tří-vřetenová sekačka má 

široké spektrum použití. Jedná se o univerzální 

stroj s úsporným dieslovým motorem a mož-

ností back-lappingu. Tento stroj je oblíbenou 

sekačkou na sportovní trávníky – golfová okolí 

semirafy a drivingy, fotbalová, rugbyová a base-

ballová hřiště. Díky vpředu umístěnému motoru 

má stroj vynikající stabilitu. Zajišťuje perfekt- 

ní střih i na příkrých svazích s obtížnou údržbou.

Špičková kvalita sečení

Univerzální stroj využitelný do nejrůznějších 
pracovních podmínek

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

„MagKnife TM“ technologie uchycení spodních nožů

sekačky okolí greenů a odpališť
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Tri-King

Kapalinou chlazený Diesel motor se sníženou hladinou vib-

rací.

3WD je samozřejmostí.

Posilovač řízení zlepšuje manévrovatelnost a ovladatelnost stroje, 

a tím snižuje únavu obsluhy.

Rýhované přední a hladké ocelové válce a stěrky v příslušenství snižují 

stres trávníku po sečení na minimum. 

Pohonná jednotka

Motor Kubota D662, 3- válcový

Výkon 14,2 kW (19 hp)

Objem 656 cm3

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 25 l

Pohon

Pojezd 3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost Sečení 0 - 8 km/h

 Transportní 0 - 13,7 km/h

 Zpětná 0 - 3,7 km/h

Objem hydraulické nárrže 21 l

Typ hydraulického oleje biologicky odbouratelný olej GreensCare

Brzdy

servisní – dynamické

parkovací – kotoučové brzdy na předních kolech, 
ruční

Pneumatiky

Přední 20x10-10 2 Ply

Zadní 20x10-8 2 Ply

Žací jednotky

Vřetena 3 vřetena, záběr 0,66 nebo 0,76 m, průměr 178 mm

Ovládání pedálem, hydromotory v zadních kolech

Počet nožů na vřeteni 7

Váhový přenos pružinový systém přenosu hmotnosti na stroj

Válce přední 76,2 mm průměr, hladký nebo rýhovaný

 zadní 63,5 mm průměr, hladký 

Parametry sečení

Záběr 183 cm nebo 210 cm

Výška seče 9,5-69,8 mm

Produktivita 1,46 ha/h při 8 km/h (záběr 180 cm)

1,71 ha/h při 8 km/h (záběr 210 cm)

rozměry

Transportní šířka 1,94 m

Výška 1,31 m

Délka 2,44 m

Hmotnost
732 kg (záběr 180 cm)

745 kg (záběr 210 cm)

Rozchod kol 1,64 m

Rozvor 1,41 m

Příslušenství

Čelní pracovní světla, sběrací koše

Dieselový motor 
umístěný mezi 
předními koly zajišťuje 
vynikající stabilitu 
stroje díky nízko 
položenému těžišti

Jednoduchý pružinový systém váhového přenosu 
zlepšuje trakci i v nepříznivých podmínkách

Robustní vřetena se záběrem 0,66 
nebo 0,76 m s možností lapování


