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GP 400
GP400 je špičková třívřetenová sekačka greenů 

s nejvyšší kvalitou sečení, maximálním pohodlím 

operátora a unikátními servisními vlastnostmi. 

Nahrazuje velmi oblíbený model G-plex.

greenové sekačky

Špičková Jacobsen kvalita sečení

 Výsuvné centrální vřeteno – snadná údržba a servis

 Nová konstrukce a design palivové nádrže

 Aktivní stěrače zadních válců 

Možnost připojení široké škály regeneračních kazet

 TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení
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Servisní střediska: 
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice

ittec, s.r.o. 
AOS Modletice 106 
251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax:  (+420) 323 616 223  
E-mail: info@ittec.cz Mobilní servis u zákazníka

Pohonná jednotka

Motor Kubota D722-E, 3-válcový Diesel chlazený vodou

Výkon 14,02 kW (18,8 hp) při 3 200 ot./min

Objem 719 cm3

Startování 12V elektrický startér

Objem palivové nádrže 31 l

Pohon

Pojezd hydrostatické čerpadlo s hydromotory v kolech

Pohon vřeten
hydraulický, obousměrné hydromotory, 
ovládací ventil pro backlapping

Řízení zadním kolem, hydraulický posilovač řízení

Rychlost  Sečení 6 km/h

Transportní 12 km/h

Zpětná 3 km/h

Objem hydraulické nádrže 18,2 l

Typ hydraulického oleje biologicky odbouratelný GreensCare 68

Ovládací prvky a vybavení palubní desky

Pojezdový pedál – vpřed a vzad pojezdový pedál, brzdový pedál, prvky 
integrované do podpěrky ruky: spínač zapalování, centrální zapínání vřeten,  
joystick pro ovládání vřeten, klakson, ruční plyn, varovné světlo teploty oleje, 
ukazatel motohodin, 12V zásuvka, odkládací prostor 

Brzdy

provozní hydrostatické brzdy

parkovací kotoučová brzda, průměr 152 mm

Pneumatiky

přední, zadní 20x10-12 Titan hladké 2 Ply, bezdušové

Žací jednotky

Vřetena
3 hydraulicky hnaná vřetena se záběrem 
559  mm, průměr 127 mm

Počet nožů na vřeteni 7, 9, 11

Válce přední hladký nebo rýhovaný (volitelný)

zadní hladký

nastavení protichůdné šrouby

Parametry sečení

Záběr 1,6 m

Výška seče při použití stan-
dardního spodního nože

2,5 – 16 mm

Výška seče při použití tur-
najového spodního nože

1,6 – 16 mm

Vzdálenost střihu (clip 
distance)

7 - nožové vřeteno – 1,23 mm/km/h

9 - nožové vřeteno – 0,95 mm/km/h

11 - nožové vřeteno – 0,78 mm/km/h

Rozměry

Transportní šířka 1,6 m

Výška s ochranným rámem 1,72 m

Délka
2,1 m se žacími jednotkami 

2,5 m se zásobníkem

Hmotnost 630 kg

Rozchod kol 1,2 m

Rozvor 1,3 m

Příslušenství

aktivní stěrače zadních válců, sběrače posečené trávy, 3WD, patentovaný 
Turf Groomer, široká škála regeneračních kazet GreenTek a Maredo

GP 400

 Ovládací prvky integrované do funkčně i vzhledově renovované 

podpěrky ruky zajišťují maximální komfort při ovládání, lepší výhled 

na pravé vřeteno a snadné ovládání.

 Volně plovoucí řízené žací jednotky, které se pohybují nezávisle na 

pohybu stroje, zaručují vynikající kopírování nerovností terénu.

 Vysouvání centrálního vřetene do strany umožňuje snadný přístup 

pro seřízení a údržbu.

Patentovaný stabilizátor žacích jednotek dovoluje jejich hydraulický 

zdvih paralelně se zemí.

Díky ergonomickému uspo-
řádání ovládacích prvků 
na područce je ovládání 
stroje pohodlné, snadné 
a intuitivní. 

Nová palivová nádrž společně 
s nádrží hydraulické kapaliny. 
Vznikl prostor pro odkládání.

Dvojitý kryt baterie snižuje 
hluk a je možno jej otevřít 
nezávisle na sedadle.

Snadný přístup k motoru. 

Centrální výsuvné vřeteno – 
snadný a pohodlný servis

Možnost přidání patentova-
ného TurfGroomeru, který 
zasahuje v rozmezí 1-2 mm 
pod výškou střihu na několika 
hladinách a tak stimuluje 
růst výhonků. Tím se greeny 
stávají rychlejší, hustší a kva-
litnější, aniž by bylo nutné 
nadměrné snížení výšky seče.


