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sekačky rafů

R 311
Vysoce výkonná a produktivní 4WD rotační se-

kačka s hydrostatickou převodovkou zajišťuje vy-

sokou kvalitu střihu typickou pro stroje Jacobsen. 

Tento stroj má výbornou manévrovatelnost srov-

natelnou s menšími stroji, přestože je určen pro 

ošetřování rozlehlých ploch golfových hřišť, letišť 

a velkých městských parků.

sekačky okolí greenů a odpališť

Vysoká produktivita, velký výkon

Velkoobjemové žací jednotky posečou i vysokou trávu

Individuální hydromotory pro každý nůž

4WD – skvělá trakce v náročném terénu

Individuální ovládání žacích jednotek 
dobrá manévrovatelnost i v obtížně dostupných prostorech
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Tento stroj s rozvorem kol pouhých 172 cm a s posi-

lovačem řízení disponuje malým polomě-

rem otáčení, je tak vhodný i do obtížného 

terénu. 

Hydromotory ovládající žací jednotky vý-

razně snižují čas potřebný pro údržbu.

Rychlá a snadná údržba.

Individuální ovládání žacích jednotek dovoluje obsluze seč i v obtížně dostup-

ných a úzkých prostorech.

Pohonná jednotka

Motor
Kubota V2203D, 4-válcový, diesel, vodou 
chlazený

Výkon 36,5 kW (49 hp), 33,6 kW (45 hp) a 44,7 kW (60 hp)

Objem 2197 cm3

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 75,7 l

Pohon

Pojezd
diferenciál 2-4 WD, hydraulická čerpadla, 
hydromotory na kolech, ovládání pedálem

Rychlost  Sečení 0 - 12,4 km/h

 Transportní 2 WD: 0 - 24 km/h; 4 WD: 0-12,6 km/h 

 Zpětná 2 WD: 0 - 9,6 km/h; 4 WD: blokována 

Objem hydraulické nádrže 64,3 l

Typ hydraulického oleje 10W30 Hydraulic

Vybavení palubní desky

Voltmetr, počítadlo motohodin, tachometr, indikátor teploty chladící kapaliny, 
palivoměr, startér, ukazatel tlaku motorového oleje, kontrolka průchodnosti 
vzduchového filtru, tlak hydraulického oleje, teplota oleje, tlak filtru

Ovládací prvky

Plynový pedál, hydraulické zvedání a spouštění žacích jednotek, startér, žha-
vení, individuální ovládání pro zvedání a spouštění žacích jednotek, brzdy, 
pojezdový pedál, uzávěrka diferenciálu

Brzdy

servisní – dynamické

parkovací – hydraulické kotoučové 
na předních kolech

Pneumatiky

Přední 26x12.00-12 Titan Ultra Trac 4 Ply

Zadní 23x10.5-12 Titan Ultra 4 Ply

Žací jednotky 

Rotační 3 rotační

 centrální – přední
jedna 1,62 m plně plovoucí se zadním 
výhozem + dvě 1,06 m plně plovoucí

 postranní 1,06 m plně plovoucí se zadním výhozem

Ovládání
jednotky se samostatným ovládáním
zdvih do vertikální polohy

Počet nožů celkem 7 nožů, délka 580 mm

Parametry sečení 

Záběr
3,4 m; 2,51 m (přední +1 postranní žací 
jednotka); 1,62 m (jen 1 přední žací jednotka)

Výška seče 24,5 mm – 139,7 mm

Produktivita 4,2 ha/h při 12,4 km/hod.

Rozměry

Transportní šířka 2,37 m

Výška s ochranným rámem 2,13 m

Délka 3,66 m

Hmotnost 1801 kg

Rozchod kol 3,53 m

Rozvor 1,72 m

Příslušenství

Mulčovací jednotky, pracovní světla, stříška proti slunci, kabina s vyhříváním, 
ventilátorem, zrcátky a stěrači 

Záběr 3,4m

Ergonomicky uspořádaný pro-
stor operátora s  pneumaticky 
odpruženým sedadlem 
ve standardu

Nový Kubota dieselový mo-
tor vyššími otáčkami posky-
tuje vyšší výkon a sníženou 
spotřebu pohonných hmot 
(o 9,5 % vyšší výkonnost než 
předchozí model HR5111)

Sklopný ochranný rám s bezpečnostním 
pásem pro vyšší bezpečnost práce je součástí 
standardního vybavení stroje.

Průchozí prostor operátora se 
zvětšeným prostorem na nohy 
pro lepší komfort operátora

Přední 
a postranní 
žací jednotky 
poskytují flexi-
bilitu a vysokou 
produktivitu

Plně otevíratelný 
kryt motoru 
zajišťuje snadný 
přístup
pro pravidelnou 
údržbu a servis

Každý nůž je poháněn individuálně vlastním 
hydromotorem, což zajišťuje dlouhou životnost 
a snadnou údržbu žácích jednotek.

Nová praktická oka  na ukotvení stroje 
při transportu

Úložný box s integrovaným držákem nápojů 
a zásuvkou 12V
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