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Dane techniczne

Model

SXG 216+ M SXG 216+ H

Silnik 

Rodzaj paliwa / norma Diesel / Stage V Diesel / Stage V

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)

2 
688

2 
688

Nominalna prędkość obrotowa 
(obr./min)

2800 2800

Moc wg ECE R120 (kW) 11 11

Moc wg ECE R120 (KM)
Moment obrotowy (Nm)  
przy obrotach

15 
39 / 1800

15 
39 / 1800

Przekładnia

Przekładnia Hydrostat Hydrostat

Maks. prędkość podczas jazdy 
w przód (km/h)

11 11

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm) 2484 2484

Wysokość całkowita (mm) 2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona) 2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona)

Szerokość całkowita (mm) 990 / 1070 (w tym zespół koszący) 990 / 1070 (w tym zespół koszący)

Waga z ogumieniem  
standardowym (kg)

337 / 440 (w tym zespół koszący i kosz) 337 / 440 (w tym zespół koszący i kosz)

Agregat koszący

Iliość noży 2 2

Szerokość koszenia (cm) 102 102

Napęd kosiska Wał Kardana Wał Kardana

Napęd noży Przekładnia kątowa (zębata) Przekładnia kątowa (zębata)

SXG2+

Lepsza wydajność. Dokładniejsze koszenie.
Niech koszenie będzie przyjemne. Model SXG 2+  
zapewnia początkującym użytkownikom pełen komfort, 
np. poprzez opróżnianie zbiornika wciśnięciem jednego  
przycisku. Kosiarka jest wyposażona w niezawodny  
silnik Diesla oraz przekazanie napędu na agregat 
koszący za pośrednictwem bezobsługowej przekładni 
kątowej. Co najważniejsze – przy pomocy maszyny  
można również zamiatać, odśnieżać bądź sypać solą 
lub nawozem. Wsiadamy!

 ›  jedyne w swoim rodzaju  
w tej kategorii urządzeń:  
opcjonalne wyposażenie  
do mulczowania

 ›  prosta obsługa: wystarczy 
włożyć element do mulczo-
wania i gotowe. Zajmie to  
2 minuty

Zalety:
silnik Diesla

 › wysoki moment obrotowy
 ›  przyjazna obsługa serwisowa
 ›  niewielkie zużycie paliwa
 ›  długa żywotność
 ›  niemal bezobsługowa 

jednostka

Mniejsze koszty:
przekładnia 
kątowa

 › zastępuje stosowany dotąd 
napęd pasowy

 › ograniczenie prac serwi-
sowych i ich kosztów do 
minimum

6-stopniowa regulacja 
wysokości koszenia 
30, 40, 50, 60, 70 i 90 mm6

Bezpośredni dostęp do 
komponentów silnika 
ułatwia wykonywanie  
prac serwisowych.

380 

2    ›  możliwość płynnej regulacji 
prędkości jazdy dzięki 
napędowi hydrostatycznemu 

 ›  sterowanie prędkością za 
pomocą 2 pedałów jazdy, 
ergonomia użytkowania i 
zoptymalizowane funkcje

 ›  wygodna pozycja stóp 

Podwójna  
korzyść: 
obsługa dwoma  
pedałami

 ›  mechaniczne opróżnianie 
kosza bez schodzenia z  
fotela operatora 

 ›  opcjonalnie: opróżnianie  
kosza przyciskiem

 ›  agregat koszący zawieszony 
na sprężynach gazowych

 ›  objętość kosza 380 litrów

Proste
opróżnianie 

Jedyna w swoim 
rodzaju: opcja 
mulczowania
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... w sezonie zimowym 
SXG 2+ to niezawodny partner 
także przy niskiej temperaturze. 
Montaż pługu odśnieżającego i 
posypywarki to żaden problem.

Do przodu, do tyłu, tam i z 
powrotem – SXG 2+ wyróżnia 
się ergonomiczną budową i długi 
dzień pracy nie daje się we znaki.

»Nie dam powiedzieć złego słowa 
o moim SXG. Idealny model dla 
początkujących: duża wydajność  
za niską cenę.«

Duża łąka lub wąski przejazd – 
przy szerokości maszyny  
1.070 mm to żaden problem.

Pług do śniegu ISEKI –  
szerokość robocza 1.200 mm

Z całym szacunkiem dla miłośników ogrodów  
i zieleni… koszenie to męcząca czynność.  
Model SXG+ został opracowany przez firmę ISE-
KI specjalnie z myślą o użytkownikach prywat-
nych. Kosiarka jest wyposażona w mocny silnik, 
jej konstrukcja jest stabilna, posiada szeroką  
i wygodną platformę operatora. Serwisowanie? 
Żaden problem. Dostępność do poszczególnych 
elementów jest optymalna. Siedzenie? Bardzo  
wygodne, a w razie potrzeby regulowane. 
Dźwignie sterujące? Niezwykle bezpieczne  
i ergonomiczne. Mówiąc krótko: Koszenie to 
sama przyjemność!
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