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Tato lehká a spolehlivá sekačka zajišťuje exce-

lentní střih se šířkou záběru 56 cm. Díky velmi 

malé hmotnosti je vhodná také pro mladé a měkké  

greeny. Jednoduchá konstrukce umožňuje snadný 

servis a údržbu.  

Nejlehčí sekačka vhodná pro mladé a měkké greeny

Špičková Jacobsen kvalita sečení

Široký výběr předních válců – adaptace na místní podmínky

Snadné intuitivní ovládání

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení

„MagKnife TM“ technologie uchycení spodních nožů

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

Možnost přidání patentova-
ného Turf Groomeru, 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.

Nový InCommand ovládací systém poskytuje lehké a kom-

fortní ovládání a nastavitelnou rychlost pojezdu.

Precizní vyvážení vřetene.

Přídavný Turf Groomer zajišťuje vertikální postavení listových čepelí, 

čímž dochází ke zvýšení fotosyntetické aktivity, hlubšímu kořenění 

a zlepšení zdravotního stavu trávníku. Díky jemnější textuře se ome-

zuje tvorba travní plsti u C3 i C4 trav. 

Možnost použití transportního vozíku pro snadnou manipulaci 

po hřišti.
Pohonná jednotka 

Motor Honda®GX-120

Výkon 2,98 kW (4 hp) při 3600 ot./min.

Max. točivý moment
při 2800 ot./min.

7,5 Nm

Objem palivové nádrže 2,5l

Pohon

Spojka odstředivá

Pojezdový převodový poměr 24:1

Pohon pojezdu / vřetene řemen

OPC
standardní, kontrola vřetene 
a pojezdu

Diferenciál v pojezdovém válci

Zadní pojezdový válec slitina hliníku

Žací jednotka 

Převodový poměr vřetene 2,25:1

Ložiska vřetene kuželová

Průměr vřetene 127 mm

Vzdálenost střihu (clip distance) 5,2 mm

Materiál postranního rámu odlitek, slitina hliníku

Počet nožů na vřeteni 11

Materiál nožů vytvrzená vysoce kvalitní ocel

Parametry sečení 

Záběr 55,9 cm

Výška seče
1,6 – 11 mm (dle typu použitého 
spodního nože a podmínkách)

Rychlost sečení při 3000 ot./min. 5,14 km/hod.

Rozměry

Hmotnost  80,8 kg

Příslušenství

Transportní kola, sběrač posečené trávy, TurfGroomer 

Intuitivní ovládání InCommand – kombinace 
snadného ovládání a komfortu operátora


