
Your job. Our system.

Kingsize
Witamy w królewskiej klasie profesjonalnych kosiarek,  
witamy w ISEKI SF 5. Ta maszyna będzie sprawować 
swoje rządy wszędzie tam, gdzie pożądana jest  
wypieszczona trawa aż po sam horyzont. Kosiarka  
posiada bowiem wszelkie atrybuty charakterystyczne  
dla profesjonalnej maszyny: niesamowita wydajność 
koszenia, gigantyczna pojemność kosza oraz kabina 
górująca nad całością niczym pałac. SF
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 ʨ szerokie pole widzenia, ogromna 

przednia szyba
 ʨ całoroczne wykorzystanie
 ʨ izolacja termina i akustyczna
 ʨ wydajne ogrzewanie i klimatyzacja w 

standardzie, 3 biegowy wentylator

 ʨ pojemność kosza aż1.300 l
 ʨ równomierne napełnianie trawą i liśćmi 

dzięki systemowi układania w koszu
 ʨ łatwa konwersja do trybu mulczowania

Dobra ochrona –
Komfortowa kabina

Niespotykana
wydajność

Najważniejszy jest
komfort kierowcy

Regulowany kąt kolumny 
kierownicy wraz z deską 
rozdzielczą.

Wygodny fotel operatora z 
regulacją położenia, wysokości i 
ciężaru operatora. Opconalnie 
fotel pneumatyczny.

 ʨ krótki tunel podający 
pokos i wysoko wydajna 
turbina

 ʨ wysokość wyładunku do 
2.200 mm

 ʨ Pojemność 2.434 cm3/1.826 cm3
 ʨ 4 lub 3 cylindry
 ʨ Norma emisji spalin Stage V
 ʨ Wysoki moment obrotowy 172 Nm 

lub 141 Nm
 ʨ 48,3 KM i 41,6 KM
 ʨ System oczyszczania chłodnicy

2 mocne silniki diesla

Elektrycznie sterowana prędkość
obrotowa silnika za pomocą

wygodnie umieszczonej dźwigni.

Ergonomicznie ułożone
pedały sterowania
prędkością.

Tryb ekologiczny ze
zmniejszoną prędkością
obrotową silnika.

Indywidualna bądź jednoczesna
praca kosiska i turbiny.
Widoczny wskaźnik napełnienia
kosza.

 ʨ wyświetlacz procentowy 
zapełnienia filtra

 ʨ ręczne lub automatyczne 
uruchamianie dopalania 
filtra cząstek stałych

Nowy, ekolo- 
giczny system  
wydechowy

Wygodne
sterowanie



Przyjazna środowisku
Zarządzanie systemem dopalania filtra 
cząstek stałych jest bardzo proste. Moższe
je włączyć samodzielnie lub poczekąć, aż
uruchomi się automatycznie. Silniki spełniają
najnowszą normę emisji spalin Stage V.  
Diesel może być eokologiczny. Na pewno jest 
w SF5 przy tak wysokiej wydajności koszenia.

Serce maszyny,
najnowsza technologia.
Najnowsze konstrukcje o  
mocy 48,3 lub 41,6 KM łączą  
wysoką wydajność z niskim  
spalaniem i ekologią (Stage V).

Kosz na trawę i liście ma pojemność  
1.300 litrów. Wysoki wyładunek obsługiwany 
jest w pełni hydraulicznie dwoma dźwigniami. 
Maksymalna wysokość wysypu wynosi  
2.200 mm. 

Oba modele SF 544 i SF 551 są dostępne 
w wersji z kabiną lub ramą ochronną. Do 
wyboru są kosiarki rotacyjne z wahliwymi 
końcówkami, kosiarki bijakowe z tylnym 
wyrzutem oraz kosiarki bijakowe zbierające 
trawę. 

Efektywność i wygoda. 
SF 5 napędzane są w pełni hydraulicznie 
silnikami umieszczonymi przy kołach. 
Pełna kontrola i wygoda. 

Fot. SF 450

Standardowe kosiarki o szerokości 137cm  
i 152 cm mają uchylne noże zamocowane  
na 2 tarczach. Opcjonalnym wyposażeniem 
są kosiarki bijakowe o szerokości 160 cm.
 
Ofertę uzupełnia najnowsza kosiarka 
rotacyjna o szerokości koszenia 180 cm z 
elektryczną regulacją wysokości cięcia. 

»Bezkompromisowa, niezawodna  
kosiarka. Pewna i sprawna zawsze 
gdy jej potrzebuję. Gotowa do wy-
silonej pracy w sezonie, każdego 
dnia, zupełnie tak jak ja.«



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

info@iseki.pl
www.iseki.pl
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Model 

SF 544 SF 551

Silnik

Producent ISEKI ISEKI

Pojemność (cm3) 1826 2434

Ilość cylindr w 3 4

Moc (kW (PS)) 31 (41,6) wg ECE R120 36 (48,3) wg ECE R120

Obroty nominalne (U/min) 2600 2600

Maks. moment obrotowy (Nm) 141 przy 1600 obr / min 172 przy 1600 obr / min

Norma emisji spalin Stage V (EU2016 / 1628) Stage V (EU2016 / 1628)

Napęd

Przekładnia W pełni hydrauliczna W pełni hydrauliczna

Sterowanie prędkością Dwa pedały jazdy (przód i tył) Dwa pedały jazdy (przód i tył) 

Maks. prędkość jazdy (km/h) 22 22

Koła

Przednie 24 x 12.00 - 12 24 x 12.00 - 12

Tylne 20 x 10.00 - 10 20 x 10.00 - 10

Wał odbioru mocy

Prędkość WOM (U/min) 2000 2000

Prędkość obrotowa turbiny  
tryb ECO/wydajny (U/min)

2400 / 3000 2400 / 3000

Wymiary

Długość bez kosiska /
z kosiskiem (mm)

3275 / 3850 3275 / 3850

Szerokość bez kosiska (mm) 1305 1305

Wysokość całkowita (mm) 2160 2160

Masa własna bez kosiska (kg) 1270 1310

Agregaty koszące

Szerokość robocza kosiarek
rotacyjnych (mm)

Opcje: 1370 / 1520 Opcje: 1370 / 1520 / 1803

Ilość tarcz / noży 2 / 4 2 / 4

Szerokość robocza kosiarek
bijakowych zbierających (mm)

1600 1600

Wyrzut trawy Tylny Tylny

Container

Pojemność (l) 1300 1300

 

Dane techniczne


