greenové sekačky

Greens king
série 500
Spolehlivá sekačka, která velmi dobře kopíruje terén, zajišťuje vynikající kvalitu seče
na jakémkoliv povrchu. Díky velmi snadnému

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

použití a údržbě je Greens King nepostradatelnou součástí vozového parku každého golfového
hřiště.
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Greens king série 500

N

ová spojka má zjednodušený a spolehlivý design se sníže-

nou potřebou údržby.
Nový InCommand ovládací systém poskytuje lehké

a komfortní ovládání a nastavitelnou rychlost pojezdu.
Velký výběr rýhovaných, hliníkových nebo ocelových válců v kombinaci se stěrkami nebo jinými válci pro každý typ trávníku.
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 omezuje tvorba travní plsti u C3 i C4 trav.
Model GK 526 se 7mi-nožovým vřetenem je určený pro střih odpališť
s možností výšky střihu až 3 cm, pro střih zahrad a okrasných trávníků.

Pohonná jednotka

GK 518

GK 522

GK 526

Motor

Honda®GX-120 K1QX čtyřdobý, OHV, vzduchem
chlazený

Výkon

2,98 Kw (4 kw) při 3600 ot./min.

Objem

119 cm3

Startování

ruční

Objem palivové nádrže

2,5l

Pohon

Intuitivní ovládání InCommand – kombinace
snadného ovládání a komfortu operátora

Spojka

odstředivá

Pojezdový převodový poměr

21,8:1

Pohon pojezdu / vřetene

2 synchronní PolyChain®pásy a 1 Poly“V“pás

OPC

nastavení optimální rychlosti pojezdu a vřetene

Zadní pojezdový válec

obrobená slitina hliníku

Transportní kola

2 obousměrná pneumatická kola, 28 x 10 cm

Žací jednotka
Převodový poměr vřetene

1,67:1

Ložiska vřetene

odpružený kuželový válec

Průměr osy vřetene

23,8 mm

Průměr vřetene

127 mm

Materiál postranního rámu

odlitek ze slitiny hliníku

Počet nožů na vřeteni

7, 11

Materiál nožů

vytvrzená vysoce kvalitní uhlíková ocel

Parametry sečení
Záběr

Výška seče

11-ti nožové
vřeteno

11-ti nožové
vřeteno

7-nožové
vřeteno

45,7 cm

55,9 cm

66,1 cm

1,6 – 11,1 cm
(dle typy spodního nože a venkovních podmínek)

Vzdálenost střihu
(clip distance)

11-ti nožové vřeteno – 4,3 mm

Rychlost sečení

5,14 km/hod. při 3000 ot./min.

7-mi nožové vřeteno – 6,3 mm

Rozměry
Hmotnost
Možnost přidání patentovaného 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 kvalitnější, aniž by bylo nutné
nadměrné snížení výšky seče.

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

95,2 kg

99,8 kg

104,3 kg

Příslušenství
Transportní kola, sběrač posečené trávy, TurfGroomer, světla

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

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
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