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ISEKI SXG 326 HL
WYSOKI WYSYP
TRAKTOREK
PROFESJONALNY
Cena

83 989 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Iseki

Opis produktu
Iseki SXG 326 to samojezdna kosiarka z silnikiem wysokoprężnym o mocy 27 KM i szerokości roboczej 137 cm.
Wydajność, komfort użytkowania, wytrzymałość oraz przystawki do całorocznego wykorzystania maszyny to zalety urządzenia
cenione przez firmy zajmujące się koszeniem osiedli i parków miejskich, obiektów sportowych, wypoczynkowych, hotelowych,
jak również wymagających użytkowników prywatnych, którzy cenią najwyższą jakość i wygodę pracy.
Wysoki komfort użytkowania zapewniają: obszerny przedział operatora z płaską podłogą, ergonomiczne rozmieszczone
dźwignie sterowania funkcjami maszyny, czytelna deska rozdzielcza oraz fotel z regulacją pochylenia oparcia i położenia
siedziska.
Trzycylindrowy, wysokoprężny silnik o mocy maksymalnej 27 KM i pojemności 1123 cm 3 gwarantuje wydajną i bezawaryjną
pracę.
Dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 21 litrów koszenie odbywa się bez zakłóceń, a maksymalna prędkość wynosząca 15
km/h pozwala szybko i skutecznie kosić nawet rozległe trawniki.

Łatwość i wysoki komfort obsługi osiągnięto dzięki wyposażeniu kosiarki w bezstopniową, hydrostatyczną przekładnię
sterowaną dwoma odrębnymi, wyłożonymi gumą pedałami odpowiadającymi kierunkowi jazdy: do tyłu / do przodu.
Kosiarka jest wyposażona w solidny agregat tnący o szerokości 137 cm napędzany poprzez przekładnię mechaniczną i wałek
odbioru mocy. Wysokość cięcia jest ustawiana z pozycji operatora w zakresie 25 – 115 mm za pomocą pokrętła oraz
dodatkowo poprzez położenie rolek podporowych agregatu koszącego. Dek tnący został wyposażony w przyłącze do węża z
wodą, by szybko i wygodnie oczyścić agregat z pozostałości trawy.
Szeroki kanał wyrzutu skoszonej trawy sprawia, że stalowy kosz o pojemności 600 litrów wypełnia się dokładnie pokosem.
Pojemnik na trawę jest opróżniany z pozycji operatora, a dzięki zastosowaniu siłowników hydraulicznych jest podnoszony na
wysokość do 1970 mm. Funkcja górnego wysypu pozwala na wyładowanie trawy bezpośrednio do kontenera, na przyczepę
czy pryzmę.
Nieskomplikowany i szybki demontaż kosza ułatwia konserwację i serwisowanie układu tnącego lub podłączenie deflektora
wyrzutu tylnego, a zamontowana w tunelu wylotowym klapa służy do oczyszczania kanału centralnego z resztek trawy.
Przemyślane rozwiązania dla profesjonalistów – idea japońskich konstruktorów – szczególnie widoczna jest w przypadku
konieczności wykonania czynności serwisowych.
Łatwy dostęp do silnika, chłodnicy, demontowane w ciągu kilku minut agregat koszący i kosz na trawę zapewniają bardzo
wygodną inspekcję stanu technicznego podzespołów, konserwację lub wymianę materiałów eksploatacyjnych traktora.
Całoroczne wykorzystanie maszyny kosiarki Iseki SXG 323 jest możliwe dzięki wyposażeniu opcjonalnemu :
- przedniemu podnośnikowi narzędzi
- kabinie operatora
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- lemieszowi do odśnieżania
- posypywarce soli i piasku
- zamiatarce z pojemnikiem
- odśnieżarce wirnikowej

Silnik
Moc silnika
Moc urządzenia
Rozruch
Cylindry
Pojemność zbiornika paliwa
Napęd
Kierownica
Przekładnia
Maksymalna prędkość
Opony przód
Opony tył
Wysokość robocza
Pojemność kosza
Sprzęgło elektromagnetyczne
Wyrzut trawy
Waga
Wyposażenie standardowe
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Iseki
27 KM
18 kW przy 2800 obr./min.
elektryczny
3
21 litrów
tak / koła tylne
wspomagana hydraulicznie
hydrostatyczna
16,5 km/h przód i 10 km/h do tyłu
16 x 6.50 - 8
23 x 10.50 - 12
25 - 115 mm
600 litrów
tak
tylni
805 kg
oświetlenie przednie

