Your job. Our system.

Evergreen – niestarzejący się przebój
SF 3 stale pracuje. W zakładach komunalnych i firmach
koszących. Niezależnie od pogody. 365 dni w roku.
W przeszłości cały czas usprawnialiśmy naszą
niezniszczalną maszynę: udoskonalono mechanizm
kierowniczy, zwiększono nośność, zoptymalizowano
napęd jezdny. Dziś maszyna może być wyposażona
nawet w kabinę operatora. Krótko mówiąc: SF 3 to
popularny Evergreen. Tyle że w niebieskiej odsłonie.

SF 3

Kosiarka

SF3

Duże kosze na
trawę i liście
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Do wyboru 2 tryby napędu na
wszystkie koła: Tryb automatycznego załączania lub tryb stały.

Komfortowa
kabina
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możliwość eksploatacji przez cały rok
dużo przestrzeni wewnątrz
opcjonalnie z klimatyzacją
maksymalne wytłumienie hałasu
okno dachowe w standardzie

duża pojemność 1000 l
wysokość wysypu 2310 mm
zasięg tylny wysypu 500 mm
Ściany kosza wykonane ze
stali wysokiej jakości

1.000

Całoroczna
maszyna z tylną
osią skrętną
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koszenie i odśnieżanie
kompaktowe wymiary
umożliwiające maksymalną
zwrotność
precyzyjne operowanie
osprzętami
perfekcyjna widoczność
strefy roboczej
3 miejsca do instalacji
osprzętów (przód, tył, nad
silnikiem)

2.200

Mocna przednia oś spełnia
2 główne funkcje: duża
nośność i prześwit dające
swobodę użytkowania. Jest
ona odlana z żeliwa szarego;
możliwość przyjmowania
dużych obciążeń – tak jak w
przypadku naszych traktorów.

Duża nośność
Układ hydrauliczny
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Na zdjęciu przedstawiono SF3
z opcjonalną kosiarką przednią i
koszem na trawę. Wydajny układ
hydrauliczny pozwala szybko i
niezawodnie podnieść i wysypać
trawę i liście.
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opcjonalnie maszyna jest
dostępna z komfortowym
układem hydraulicznym
hydrauliczny wysyp górny
oraz sterowanie innymi
osprzętami z wygodnego
miejsca operatora
komfortowe rozmieszczenie
dźwigni

Przejrzysty układ, łatwy dostęp i
wykonanie z najwyższymi standardami są dowodem na profesjonalizm
i nowoczesne technologie produkcji
stosowane przez firmę ISEKI.
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dopuszczalna masa
całkowita 2200 kg
stabilna budowa, jak w
przypadku traktorów ISEKI
mechanicznie napędzane
wały odbioru mocy
mocne osie
maksymalna ładowność.

Zespoły tnące montowane z przodu
można wykorzystywać w połączeniu
z elementami mulczującymi także
do mulczowania.

Nasz cel
Wszystkie kosiarki ISEKI
spełniają najbardziej
restrykcyjne wymagania
dotyczące ergonomii,
ekologii oraz postulaty
polityki zrównoważonego
rozwoju.

Maszyna jest wyposażona w kosz
o pojemności 1.000 l i hydrauliczny
wysyp górny umożliwiający
rozładunek skoszonego materiału
na przyczepę lub do kontenera.

Maszyna wykorzystana także
zimą: SF 3 z pługiem wirnikowym.

To, co dla laika wydaje się dziwne, dla profesjonalistów
w zakładach komunalnych lub zakładach zieleni
jest codziennością: olbrzymie trawniki, które muszą
być ciągle koszone. Przy takich rozmiarach każdy
przestój ma znaczenie, każdy problem techniczny to
stracony czas, a każda niewłaściwie skoszony kawałek
oznacza dodatkową robotę. Najważniejsza jest zatem
możliwość praktycznego zastosowania maszyny.
Nasi inżynierowie konstruowali modele SF 310 i SF
370 razem z klientami, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
Rezultat: synergicznie zaprojektowany produkt.

ISEKI SF3 w połączeniu z koszem
GLS 1000 potrafi zagęszczać
skoszoną trawę i zebrane liście do
50% objętości.

»ISEKI SF 3. Profesjonalne
urządzenie dla profesjonalistów takich jak ja.«

Dane techniczne
Model
SF 310

SF 370

Rodzaj paliwa

Diesel

Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)
Zasilanie powietrzem

3
1498
wolnossący

3
1498
turbodoładowany

Nominalna prędkość obrotowa
(obr./min)

2500

2650

Moc wg ECE R120 (kW)

24,5

28

Moc wg ECE R120 (PS)
Moment obrotowy (Nm) / przy
obrotach

33,3
95 / 1800

38,1
109 / 1800

Przekładnia

Hydrostat

Hydrostat

Maks. prędkość jazdy w przód
(km/h)

20

20

standard

standard

Długość całkowita (mm)

2452 / 2760 (z GLS)

2452 / 2760 (z GLS)

Wysokość całkowita (mm)

2180 (B) / 2200 (K)

2180 (B) / 2200 (K)

Szerokość całkowita (mm)

1200

1330

Waga z ogumieniem
standardowym (kg)

946

946

Szerokość cięcia (mm)

Opcje kosiska: 1520 / 1830 (boczny wyrzut), 1630/1830 (tylny
wyrzut)

Opcje kosiska: 1520 / 1830 (boczny wyrzut), 1630 / 1830 (tylny
wyrzut)

Kierunek rozrzutu

Na bok / w tył

Na boki / w tył

Ilość noży (szt.)

3

3

Pojemność (l)

1000

1000

Wysokość wysypu (mm)

2310

2310

Silnik

Przekładnia

Osie
Napęd na wszystkie osie

Waga / wymiary

Zespół koszący

Kosz na trawę

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Wersja IK.PL.1.181.1, Pomyłki, błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone.

K = Kabina
B = ROPS (Rama ochronna)
GLS = kosz na trawę

