K 22/102HX – GREEN CUT
Cena : 109.990,-
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Na jaké použití je určen?

Tento traktor patří dlouhodobě díky své všestrannosti
k nejžádanějším modelům. Je určen k sekání trávy na plochách o výměře cca 20.000 m2,
velkou oblibu má i při sběru spadaného listí. Silný motor se nezastaví ani při sekání přerostlé
trávy. Velkou předností je převodovka s uzávěrou diferenciálu, která dovoluje výbornou
ovladatelnost stroje v zimním období při práci se sněžnou frézou nebo radlicí. Jako
příslušenství je možné využít např.: zametací kartáč, rozmetadlo, provzdušňovače trávníku,
mulčovací sadu, deflektor, vozík aj. Pracují s ním nejen domácí uživatelé, ale i technické
služby, obecní úřady a zájmové kluby.
Motor - výkonný 4-taktní vzduchem chlazený dvouválec V-TWIN s tlakovým mazáním
Převodovka – hydrostatická převodovka s uzávěrou diferenciálu, rychlost pojezdu ovládaná
pedálem vpřed nebo vzad - jak hodně sešlápnete, tak rychle jedete
Šasi - robustní pevný rám konstruovaný na velké zatížení, litá přední náprava
Výbava - digitální motohodiny , světla, stavitelná sedačka s loketními opěrkami, komfortní
volant s koulí, bezpečnostní systém, signalizace zaplnění koše, závěs, nárazník, oplachy
sečení
Sekací jednotka
protiběžný dvounožový systém o záběru 102 cm se středovým výhozem travní hmoty
ochrana proti poškození při střetu nože s pevnou překážkou pomocí střižných kolíků
litá tělesa a příruby sečení s dlouhou životností
oplachy – systém pro jednoduché čištění sekacího prostoru proudem vody
vodící kolečka pro dokonalé kopírování terénu
spouštění sečení elektromagnetickou spojkou ovládanou spínačem na palubní desce
MOTOR
TYP MOTORU, OBJEM
VÝKON - POČET VÁLCŮ
PŘEVODOVKA - TUFF TORQ
UZÁVĚRA DIFERENCIÁLU
RYCHLOST VPŘED / VZAD
VÝŠKA SEČENÍ, REGULACE
ZÁBĚR SEČENÍ, POČET NOŽŮ
ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ
POLOMĚR OTÁČENÍ
SVAHOVÁ DOSTUPNOST
KOLA PŘEDNÍ, ZADNÍ
VNĚJSÍ ROZMĚR (D x Š x V)
HMOTNOST
OBJEM NÁDRŽE, PALIVO
SBĚRNÝ KOŠ - OBJEM

Briggs & Stratton
INTEK, 656 ccm
22 HP - 2V
HYDROSTAT - K 62
ANO
0-9 / 0-4,5 km/hod.
25 - 100 mm, 7 poloh
102 cm - dvounožové
elektromagnetické
74 cm
12° (20%)
16x6.50 – 8, 20x10.0 - 8
240 x 106 x 110 cm
281 kg
13 (l), BA 95 NATURAL
300 l 2v1

