greenové sekačky

Greens king IV
Od uvedení této legendární sekačky na trh
v r. 1968 zůstal základní koncept stroje stejný
a obrovský zájem zákazníků dosud potvrzuje
její nepochybné kvality. Jednoduchá konstruk-

Jednoduchý design – snadný na údržbu
Individuální ovládání vřeten
Špičková Jacobsen kvalita sečení
Volně plovoucí jednotky

ce umožňuje velmi snadnou údržbu a servis a vře-

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení

tena Jacobsen zajišťují perfektní střih.

„MagKnife TM“ technologie uchycení spodních nožů
Upínání „FlashAttach®“ pro snadnou montáž hydromotorů
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Greens King IV
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růchozí prostor před sedadlem umožňuje snadný přístup z obou
stran. Promyšlené uspořádání pák a pedálů pro snadné a jedno-

duché ovládání.

Plně plovoucí řízená vřetena se pohybují nezávisle na stroji.
Nezávislé ovládání každého vřetene dovoluje použití vřeten samostatně
nebo v kombinaci.
Příslušenství obsahuje vertikutační jednotky, spikery, kartáče, válce a pa-

tentovaný Turf Groomer.

Nezávislé
ovládání každého
vřetene dovoluje
použití vřeten
samostatně nebo
v kombinaci

Pohonná jednotka
Motor

Kubota D622-E, 3-válcový Diesel

Výkon

14,2 kW (19 hp) 11,9kW (16hp)

Objem

656 cm3

Startování

12V elektrický startér

Objem palivové nádrže

31 l

Pohon
Pojezd

Ergonomicky uspořádané
pracoviště operátora přístupné
z levé i pravé strany

Rychlost

hydrostatické čerpadlo s hydromotory v kolech
Sečení

2 - 6 km/h

Transportní

2 - 10,6 km/h

Zpětná

2 - 5,6 km/h

Objem hydraulické nádrže

2 - 5,6 km/h

Typ hydraulického oleje

biologicky odbouratelný olej GreensCare

Brzdy
ruční ovládání, vnitřní rozpínání
Pneumatiky
18 x 9.5 – 8, 2 Ply bezdušové
Žací jednotky
Vřetena

3 vřetena, délka 558 mm, průměr 127 mm

Ovládání

nezávislé ovládání každého vřetene zvlášť

Počet nožů na vřeteni

7, 9, 11

Válce

přední rýhovaný, ocelový

Parametry sečení
Parametry sečení

1,6 m

Výška seče

1,6 – 11,1 mm

Vzdálenost střihu (clip distance)

0-4,57 mm

Rozměry

Plně plovoucí žací jednotky s možností
natáčení

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.

Transportní šířka

1,78 m

Výška s ochranným rámem

1,98 m

Délka

2,22 m (bez sběračů)

Hmotnost

608 kg (bez sběračů)

Tlak na povrch

0,7 kg/cm2

Rozchod kol

1,22 m

Rozvor

1,28 m

Příslušenství
Sběrače posečené trávy, aktivní stěrače zadních válců, přední válce pro vyšší střih,
souprava pro back-lapping, joystick ovládání, válce QuickRoll, OPT RollTeck,
magnetické uchycení spodního nože, opěrky rukou, spikery na greeny,
patentovaný Turf Groomer

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