sekačky okolí greenů a odpališť

Fairway 305
Jacobsen F 305 je výkonná pěti-vřetenová sekačka
s nejvyšší produktivitou v této třídě. Záběr 2,95 m.
Velká robustní vřetena zajišťují kvalitní seč i v náročných podmínkách.

Nejvýkonnější 5-ti vřetenová sekačka na trhu
Vysoká produktivita práce
Robustní 7-mi palcová vřetena umožňují kvalitní
sečení i v obtížných podmínkách
Paralelně-sériový 4WD pohon – zlepšení trakce
Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“
pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti
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Fairway 305

4

WD zajišťuje lepší průchodnost terénem a menší utužení

Pohonná jednotka

půdy.

Motor

Kubota® Turbo-diesel

Sekačku lze vybavit kabinou s topením pro komfort obsluhy

Výkon

34,7 kW (46,5 hp) při 3000 ot./min.

Objem

1498 cm3

Startování

12V elektrický startér

Objem palivové nádrže

45,4 l

i v nepříznivém počasí.
Pneumaticky odpružené sedadlo s vysokým opěradlem poskytuje
uživateli vysoký komfort.

Pohon
Pojezd

Snadné a přesné seřízení 66 cm širokých žacích jednotek pomocí

4 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory

Rychlost

Sečení

0 - 12 km/h

Transportní

0 - 14 km/h

Zpětná

0 - 6,4 km/h

mikrošroubů bez nutnosti použití nářadí.
Upínání FlashAttech®
pro snadnou montáž a demontáž
hydromotorů

Objem hydraulické nárrže

37,8 l

Typ hydraulického oleje

SAE 10W-30

Vybavení palubní desky
Kontrolka stavu dobití baterie, kontrolka tlaku oleje, kontrolka teploty motoru
a hydraulické kapaliny, palivoměr počítadlo motohodin
Ovládací prvky
Startér, aktivace vřeten, joystick pro spouštění a zvedání vřeten, back-lapping,
ovládání rychlosti otáčení vřeten, vyrovnání protiváhy, parkovací brzda, omezovač rychlosti, pojezdový pedál, nastavování volantu, ruční plyn.
Nastavitelné odpružené sedadlo

Brzdy
servisní – hydrostatické
parkovací – mechanické, pásová 260x45 mm
na předních kolech
Pneumatiky
Přední

26.5x14.00-12 Titan Ultra Trac 4 Ply

Zadní

20.0x10.00-8 Titan Ultra Trac 4 Ply

Žací jednotky
Vřetena

5 vřeten, záběr 66 cm, průměr 16,5 cm

Ovládání vřeten

hydraulické, joystickem

Váhový přenos

možnost přenosu váhy na stroj

Ovládání

lze zdvihat samostatně každé

Počet nožů na vřeteni

7, 11

Nastavení vřetena vůči
spodnímu noži

velmi snadné pomocí samozajišťujících mikrošroubů, každé kliknutí = změna o 0,04 mm

Válce

75 mm průměr, rýhovaný

přední
zadní

75 mm průměr, hladký

Parametry sečení
Záběr

2,94 m

Výška seče

9,7-38 mm

Frekvence střihu
Produktivita

46 střihů/m při 12km/hod (7-nožů)
72 střihů/m při 12km/hod (11 nožů)
4,32 ha při 12 km/h

Rozměry

Možnost rychlé změny z předního na zadní výhoz posečené
trávy (s ukázkou aktivního
stěrače zadního válce)

Kabina do nepříznivého počasí

Transportní šířka

2,52 m

Výška

2,1 m

Délka

2,75 m (bez sběračů)

Hmotnost

1515 kg

Rozchod předních kol

2,02 m

Rozchod zadních kol

1,09 m

Rozvor

1,56 m

Příslušenství

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

Aktivní stěrač zadního válce (průměr 66 cm), kabina se skleněnými dveřmi, sběrače posečené trávy.

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
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