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Jacobsen AR 3 je rotační sekačka vhodná k sečení 

okolí bunkerů a odpališť. 3WD a možnost přene-

sení váhy na kola stroje výrazně zlepšuje trakci 

i ve velmi náročných podmínkách.

AR 3
sekačky okolí greenů a odpališť

Špičková kvalita sečení v nejhůře dostupných oblastech

Revoluční patentované TRIM TEK žací jednotky –
dokonalé rozmělnění posečené trávy

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

Paralelně sériový 3WD pohon – zlepšení trakce

Rotační jednotky lze jednoduchým nastavením 
přeměnit z mulčování na zadní výhoz a naopak
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AR 3

Vzadu umístěný motor redukuje hluk a zlepšuje výhled operátora.

Průchozí prostor před sedadlem umožňuje snadný přístup z obou 

stran. 

Bezúdržbové hydraulické kotoučové brzdy s pojistkou proti selhání zajišťují 

spolehlivé zastavení a stání stroje i v příkrých svazích.

Schopnost nastavení jednotky z mulčování za zadní výhoz zajišťuje maxi-

mální všestranné využití stroje.

Ochranný rám ve standardu.
Pohonná jednotka

Motor
Kubota D1105T 3-válcový, čtyřdobý, vodou 
chlazený, Diesel

Výkon 24,5 kW (32,8 hp) při 3000 ot./min.

Objem 1123 cm3

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 45,4 l

Pohon

Pojezd 3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost Sečení 0 - 9,7 km/h

 Transportní 0 - 14 km/h

 Zpětná 0 - 6 km/h

Objem hydraulické nárrže 25 l

Typ hydraulického oleje biologicky odbouratelný olej GreensCare

Vybavení palubní desky

Kontrolka zanesení hydraulického filtru, kontrolka stavu dobití baterie, kont-
rolka chladicí kapaliny, kontrolka tlaku oleje, kontrolka chyby ovládání stroje, 
kontrolka teploty motoru, multifunkční ukazatel.

Ovládací prvky

Startér, pracovní světla, parkovací brzda, zapínání sečení, páčka na odlehčení 
žacích jednotek, joystick pro spouštění a zvedání žacích jednotek, pojezdový 
pedál, parkovací brzdicí ventil, oka pro transport.

Brzdy

servisní – hydrostatické brzdění

parkovací – hydrostatická na předních kolech

Pneumatiky

Přední 20x12.00-10 Turf Trac 4 Ply

Zadní 20x10.00-8 Turf Trac 4 Ply

Žací jednotky

Rotační 3 rotační jednotky, průměr 686 mm

Váhový přenos hydraulicky ovládaný přenos hmotnosti na stroj

Ovládání
páka pro zvedání žácích jednotek automatic-
kým uzavřením a bezpečnostním blokovaným 
restartem

Nože zadní výhoz, nízko zdvižený nůž

Válce zadní hladký o průměru 102 mm

Parametry sečení

Záběr 1,83 m

Výška seče 19-101,6 mm

Rychlost seče 1,7 ha/h při 9,7 km/h

Rozměry

Transportní šířka 2,00 m

Výška 1,34 m

Výška s ochranným rámem 1,85 m

Délka 3,12 m 

Hmotnost 1040 kg 

Rozchod kol 1,33 m

Rozvor 1,5 m

Příslušenství

Fixované OPC, pneumatické odpružení sedadla

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. 

Sklopný
nastavitelný 
volant 
pro konfort 
operátora

Ovládání 
pro spouštění 

a zvedání 
vřeten 

joystickem

Egronomicky uspořádané pracoviště operátora 
přístupné z levé i pravé strany

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


