sekačky okolí greenů a odpališť

TR 3
Oblíbená sekačka vhodná pro střih golfových se-

Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“
pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti

mirafů, fotbalových i jiných sportovních trávníků.

Paralelně sériový 3WD pohon – zlepšení trakce

Tří-vřetenová sekačka s offsetovým uspořádáním

Automatická elektro-hydrostatická parkovací brzda

vřeten, které usnadňuje sečení. Skvělá trakce TR 3

Unikátní offsetové uspořádání vřeten – špičkové sečení

umožňuje práci i ve velmi náročném terénu.

i na obtížně dostupných místech

Upínání „FlashAttach®“ pro snadnou montáž hydromotorů
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TR 3

D

íky offsetovému uspořádání je levé vřeteno vysunuto o 175 mm,
což je nespornou výhodou při sečení těžko dostupných míst jako
jsou okraje bunkerů, okolí stromů, keřů nebo obrubníků, ale záro-

veň díky pevnému těžišti je stroj velmi bezpečný i ve svažitém terénu.
Minimum pohyblivých částí – snadná údržba, nízké provozní náklady.

Pohonná jednotka
Motor

Kubota D1105 3-válcový, čtyřdobý, vodou
chlazený, Diesel

šuje trakci i ve velmi náročných podmínkách.

Výkon

19,4 kW (26 hp) při 3000 ot./min.

Objem

1123 cm3

V ergonomicky navrženém prostoru operátora se budete cítit komfortně

Startování

12V elektrický startér

i při delších pracovních operacích.

Objem palivové nádrže

45,4 l

Sekačka vhodná taktéž pro střih fotbalových a sportovních trávníků.

Pojezd

3WD a možnost přenesení váhy „Weight Transfer“ na kola stroje výrazně zlep-

Pohon
3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost

Sečení

0 - 9,6 km/h

Transportní

0 - 14 km/h

Zpětná
Ovládání
pro spouštění
a zvedání
vřeten
joystickem

Sklopný
nastavitelný
volant

0 - 6 km/h

Objem hydraulické nárrže

25 l

Typ hydraulického oleje

biologicky odbouratelný olej GreensCare

Vybavení palubní desky
Kontrolka zanesení hydraulického filtru, kontrolka stavu dobití baterie, kontrolka
chladicí kapaliny, kontrolka tlaku oleje, kontrolka chyby ovládání stroje, kontrolka
teploty motoru, multifunkční ukazatel.
Ovládací prvky
Startér, pracovní světla, parkovací brzda, zapínání sečení, páčka na přenos těžiště
stroje, joystick pro spouštění a zvedání vřeten, pojezdový pedál, parkovací brzdicí
ventil, oka pro transport.
Brzdy
servisní – hydrostatické brzdění
parkovací – parkovací elektricko-hydrostatická
brzda na předních kolech
Pneumatiky
Přední

20x12.00-10 Turf Trac 4 Ply

Zadní

20x10.00-8 Turf Trac 4 Ply

Žací jednotky
Vřetena

3 vřetena, záběr 660 mm, průměr 165 mm

Váhový přenos

možnost hydraulického přenosu hmotnosti
vřeten na stroj

Ovládání

individuální, hydraulické obousměrné

Počet nožů na vřeteni

5,7,11 – fixní i plovoucí vřetena

Válce

hladký nebo rýhovaný válec o průměru 75 mm

přední
zadní

plný o průměru 75 mm

Parametry sečení
Záběr

1,83 m

Výška seče

12 – 47 mm

Frekvence střihu

4,6 mm/km/h (7-mi nožové vřeteno)

Produktivita

1,8 ha/h při 9,6 km/h

Rozměry

Unikátní aktivní sběrač zadního
válce

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

Snadná změna předního výhozu
na zadní otevřením krytu vřeten

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice

Transportní šířka

2,02 m

Výška

1,34 m

Výška s ochranným rámem

1,85 m

Délka

2,65 m

Hmotnost

930 kg

Rozchod kol

1,33 m

Rozvor

1,5 m

Příslušenství
Fixované OPC, back-lapping , přídavné reflektory, pneumatické odpružení sedadla, sběrače posečené trávy, aktivní stěrače zadních válců
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