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EclipsE 322
Eclipse 322 je unikátní HYBRiDNÍ třívřetenová 

sekačka greenů. Vývoj této zcela nové kategorie 

strojů byl uskutečněn na základě požadavků a ná-

vrhů operátorů, greenkeeperů, techniků i maji-

telů hřišť. Výsledkem je snížení nákladů, eliminace 

poškození greenů olejem, snížení hluku i zvýšení 

kvality sečení.

greenové sekačky

Jediná plně hybridní sekačka na trhu

Žádné hydraulické kapaliny – žádné úniky 
a poničení greenů

Výrazné snížení nákladů na provoz (až o 50 % méně 
na PHM) a údržbu (není hydraulický systém)

Individuální ovládání vřeten, centrální vřeteno výsuvné

Programovatelná frekvence sečení

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení
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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, Fax:  (+420) 313 616 223  Havířov Bludovice
E-mail: info@ittec.cz Mobilní servis

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

Eclipse 322

ENERGiE, EKONOMiE a EKOlOGiE
 Snížení spotřeby PHM o cca 50 %

 Snížení úniku CO2 do prostředí

 Snížení hluku

 Žádné poškození greenů

 Žádné znečištění vody ani půdy

 Výrazné snížení nákladů na údržbu

Snadný a pohodlný přístup k motoruIndividuální ovládání vřeten – maximální 
využití s minimálním utužením půdy 
při začišťování a sečení kolarů

Pohodlné ovládání 
na opěrce ruky 
a celková ergonomie 
prostoru operátora 
pro maximální 
komfort při práci

pohonná jednotka

Motor Kubota Z482 diesel, 2-válcový vodou chlazený

Výkon 9,92 kW (13,3 hp)

Generátor 48V, 5,8 kW

Obsah válců 479 cm3

Objem palivové nádrže 19 l (cca 15 hodin práce)

pohon

Pojezd Elektronicky 48V, střídavý proud, 2,2 kW 

Rychlost Sečení 0-9 km/h

 Transportní 14,5 km/h

 Zpětná 6,4 km/h

Pohon vřeten
Elektronicky, každé vřeteno 1 motor 
na stejnosměrný proud, 0,97 kW

Řízení elektromotorem

Vybavení palubní desky ovládací display

Ovládací prvky a vybavení palubní desky

Plynový pojezdový pedál, brzdový pedál, prvky integrované do podpěrky ruky: 
spínač zapalování, centrální a individuální zapínání vřeten, joystick pro ovládání 
vřeten,multifunkční ovládací displej, klakson, 12V zásuvka, odkládací prostor

Brzdy

servisní – elektromagnetická

automatická, integrovaná do plynového pedálu

pneumatiky

18x10,5x8 4Ply

Žací jednotky 

Vřetena
individuálně elektronicky ovládaná, 
záběr 559 mm, průměr 127 mm

Počet nožů na vřeteni 7, 9, 11, 15

Válce

Přední hladký nebo rýhovaný (volitelný)

Zadní hladký

Backlapping ve standardu

parametry sečení 

Záběr 1,6 m

Výška seče (v závislosti 
na spodním noži)

1,6-11,1 mm

Vzdálenost střihu 
(clip distance)

11-ti nožové vřeteno (elektronicky nastavitelná)
1,2-6,3 mm

Rozměry

Šířka 1,72 m

Výška s ochranným rámem 2,01 m

Hmotnost
696 kg (se zvednutými vřeteny)

572 kg (se spuštěnými vřeteny)

Světlá výška pod vřeteny
předními – 15,5 cm

zadním – 10,8 cm

Rozvor 1,5 m

příslušenství

Aktivní stěrače zadních válců, sběrače posečené trávy, 3WD, patentovaný 
TurfGroomer.

Jacobsen Classic XP Cutting Systém zajišťuje precizní střih a dokonalou homogenitu greenů

Výsuvné
centrální 
vřeteno – 
snadná údržba 
a 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.


