
AR 722t™
Jacobsen AR722t™ je sedmi-článková rotační 

sekačka k sečení rafů; ideální řešení pro sečení 

rozsáhlých členitých ploch. 

Jacobsen AR722t™ s výkonným motorem 65 hp  

poskytuje největší výkon na jednotku sečené 

plochy ve své třídě. 
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sekačka rafů

Výkonný Kubota®  65,2 hp (48,6 kW) Turbo diesel 
(Tier 4 Final) motor

Revoluční patentované Trim Tek™ žací jednotky –
dokonalé rozmělnění posečené trávy

Vynikající svahová dostupnost

Paralelně sériový Sure Trac™ 4WD – zlepšení trakce

Jednoduchá změna žacích jednotek –
mulčování / zadní výhoz

Plynulé měnění pracovního záběru 
z 3,15 m na 2,30 m

novinka
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AR 722t™

P R o D E J  –  S E R v i S  –  S L U Ž B Y  –  P Ů J Č o v n a  –  B a Z a R

Ittec s.r.o. Servisní střediska:
AOS Modletice 106 Modletice u Prahy
251 01 Říčany u Prahy Plasy u Plzně
Tel.: (+420) 323 616 222 Havířov Bludovice
Fax:  (+420) 313 616 223 Mobilní servis
E-mail: info@ittec.cz

Díky navýšené produktivitě vzhledem k vyšší síle, 
dokonalému kopírování a flexibilní šířce střihu Vám 
novinka JAcOBSeN sekačka AR722t™ umožní stát se 
pánem Vašeho trávníku. 

DO KOPcOVItÉHO teRÉNU

 Plovoucí rotační jednotky jsou vybaveny speciálním absorpčním 
 systémem, který kompenzuje případné nárazy a zajišťuje dlouhodobý 
 bezporuchový chod.

 Vysoká kvalita střihu, nehrozí žádné 
 skalpování trávníku.

 Bezúdržbové parkovací brzdy 
 integrované do pohonu předních kol 
 zajišťují bezpečné brzdění, a to 
 i v těch nejstrmějších svazích.

eKOLOGIcKÝ ZPŮSOB SeKÁNÍ
Při používání strojů Jacobsen nehrozí znečištění životního prostředí. Jedná 
se o ekologický způsob sekání i díky využití biologicky odbouratelné hydrau-
lické kapaliny GreensCare™.

Výměnné kryty na žacích jednotkách umožňují 
rychlou výměnu z mulčování na zadní výhoz

Pohonná jednotka

Motor Kubota® V2403-CR-T-E4B,  4-válcový, 
Turbo-diesel, vodou chlazený

Výkon 48,6 kW (65,2 hp) při 2700 ot./min

Celkový zdvihový objem 2,434 l

Olejový filtr (klasifikace API) CJ-4

Rychlost

sečení 0 – 11,3 km/h.

transportní 0 – 19,3 km/h.

zpětná 0 – 8,1 km/h.

Pohon a řízení

Pojezd / Pohon

SureTracTM 4WD, paralelně sériový pohon při 
jízdě vpřed, hydraulické čerpadlo s proměnli-
vým zdvih. objem. až 398 cm3 u pohonu před-
ních kol a 306 cm3 u pohonu zadních kol, 2WD 
zpětný chod

Hydraulický systém Objem 53 l, ukazatel hodnot a signalizace, 
biologicky odbouratelný olej GreensCare 68

Hydraulické chlazení Kombinované / chladič hydraulického oleje 
vedle chladiče motoru

Pneumatiky, brzdy a řízení

přední Dvě, 26,5 x 14 – 12, Ultra Chevron 6vrstvé

zadní Dvě, 22,5 x 10-8, Litefoot 4vrstvé

Brzdy Dynamické brzdění v trakčním okruhu

Parkovací brzdy Integrovaná v pohonu kola, hydraulické 
odbrzdění

Řízení Hydrostatické řízení s posilovačem, volant 
s nastavitelným sklonem

Žací jednotky

Počet a velikost 7 ks, TrimTekTM 56 cm, plně plovoucí rotační 
žací jednotky, vybavené zadním výhozem 
nebo mulčováním, zadním válcem a stěračem

Ovládání Hydraulický zdvih joystickem a zapínání 
rotačních jednotek

Váhový přenos Možnost přenosu hmotnosti na stroj –
hydraulicky

Nože 7 ks; 56,8 cm

Záběr 3,15 m; 2,29 m se zvednutými dvěma zadními 
žacími jednotkami

Výška seče 19 – 133 mm, snadno nastavitelná pomocí 
6 mm distančních kroužků

Produktivita až 3,52 ha/h. při rychlosti 11,27km/h

Spotřeba
4,57 l/h při 40 % zatížení, více jak 14 hodin 
na jednu nádrž (dle manipulace a kvality 
trávníku)

Rozměry a váha

Váha 2018 kg

Délka 3,3 m 

Výška 2,26 m (s ochranným rámem ROPS) ; 1,55 m 
(bez ochranného rámu ROPS)

Rozvor 1,6 m

Šířka 3,38 m, 2,49 m (transportní) 

Příslušenství

ochranná stříška

Adaptabilní žací jednotky lze nastavit 
na Vámi preferovanou šířku sečení. 
Zapojení jednotek lze snadno změnit, 
lze tedy využít naráz 5, 6 nebo všech 
7 jednotek a přizpůsobit tak sečení terénu 
a různým překážkám na trávníku. 

Nové trim tek™ rotační jednotky opatřené 
exkluzivními zkosenými noži udržují 
posečenou trávu déle uvnitř, tím dochází 
k výjimečným mulčovacím výsledkům. 
Třístupňové vyprazdňování jednotky zaručuje 
rovnoměrnější distribuci stébel trávy zpět na 
trávník. Nezůstávají žádné chuchvalce, trávník 
je možné „napruhovat“


