sekačky sportovních trávníků
a fotbalových hřišť

Tr320

Nová třívřetenová sekačka

Nová třívřetenová sekačka Jacobsen TR320 vychází

Dieselový motor Kubota 24,8 hp

z nového základního konceptu, unifikovaného no-

Sklopení vřeten o 90°, transportní šířka 1,64 m

siče, který je shodný pro více typů sekaček.

Možnost volby vřeten s počtem 5, 7 nebo 11 nožů

• Joystick pro snadné ovládání vřeten v opěradle
• Minimum elektroniky, analogový display
• Hydraulické brzdy, elektrická parkovací brzda
• Odpružená nastavitelná sedačka
• Snadno přístupné body pro údržbu a servis
• Přímé spojení motoru a čerpadla
• Důraz na rozložení hmotnosti na kola

Ergonomické ovládání s důrazem na pohodlí
operátora
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apalinou chlazený Diesel motor se sníženou hladinou vibrací.
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.

Dieselový motor je umístěn příčně,
čímž je snížena délka stroje a bylo
umožněno přímé napojení čerpadla
na motor, zároveň jsou lépe přístupné servisní body.

Pohonná jednotka
Motor

Kubota® D1105, vodou chlazený, diesel,
3 válce

Výkon

18,5 kW (24,8 hp), 3000 rpm

Startování

12V elektrický startér

Objem palivové nádrže

30 l

Pohon
Pojezd

3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost
Analogový displej, jednoduché intuitivní ovládání, minimum elektroniky.

Sečení

0–10 km/h

Transportní

0–14 km/h

Zpětná

0–6 km/h

Objem hydraulické nádrže

29 l

Typ hydraulického oleje

biologicky odbouratelný olej GreensCare

Brzdy
servisní – dynamické
elektrická parkovací brzda
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

Počet nožů na vřeteni

5,7 popř. 11 nožů

Váhový přenos

volitelně

Válce

přední
zadní

76,2 mm průměr, hladký nebo rýhovaný
63,5 mm průměr, hladký

Parametry sečení
Záběr

180 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)

Nově vyvýšená pozice operátora
umožňuje snadné nasedání
a plnou kontrolu stroje.

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

Rozměry
Možnost výběru vřeten: 5, 7 a 11 nožů.

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis

Transportní šířka

1,64 m

Výška

2,04 m (vč. rámu)

Délka

2,46 m (bez sběracích košů)

Hmotnost

747 kg (záběr 210 cm)

Rozchod kol

1,64 m

Rozvor

1,36 m

Příslušenství
Čelní pracovní světla, sběrací koše, stříška, vertikutační vřetena
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