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| SXG 323/326

SXG 326

SXG 323

SXG 216

Traktory ISEKI se zadním výhozem jsou ve více generacích a v různých výkonech.

Inovativní dieselová sekačka pro náročné profesionály, technické služby, obce, zahradnické
služby, sportovní kluby, hotely a zařízení pro
volný čas, anebo pro náročné domácí uživatele.
Volitelně k dispozici s vysýpáním koše na zem
nebo vysýpáním do výšky. Celá řada volitelných
pracovních nástavců umožňuje využití po celý rok.

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

Hledáte Vašeho prodejce ISEKI ve vašem okolí?
Vyhledejte ho pomocí „vyhledávače prodejců“
na www.iseki.cz nebo nás kontaktujte telefonicky.
Mulčovací 3 –nožová kosa

Všestrannost

Kosa

Série SXG má tři montážní prostory pro
různá profesionální příslušenství. V předu
TBZ a kardan, mezi nápravami kosa
a vzadu koš, sypač, rozmetadlo, přívěs atd.
To znamená, že SXG 323/326 je skutečný
profesionál pro sekání, zimní údržbu,
zametání a přepravu.

Pro sběr do koše. Dva protiběžné nože
zvednou trávu, useknou a vyhodí ji s přesností do koše. Dokonce i za mokra a v husté
trávě dopraví pomocí až 6 cm překrývajících
se zesynchronizovaných nožů (přes kardan)
otáčejících se ve vytvarovaném skeletu přes
velký výhozový tunel veškerý posečený
materiál přímo do sběrného koše.

Variabilita způsobu sečení
a vysýpání koše
Modely SXG 323/326 jsou k dispozici buď
s kosou a deflektorem, mulčovací kosou
nebo se sběrem. Vysýpání koše na zem
nebo do výšky. Objem sběrného koše 550 l
(na zem) a 600 l (do výšky), zdvih koše až
197 cm.
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STAROSTLIVOST O TRÁVNÍK
S KOMFORTEM
Přímé zadní
vyhazování

Kryt motoru je vyrobený
z vysoce kvalitního odolného kovu.

Ý
VŠESTRANN

S T RO J

Max. výkon
22/27 PS

1

1

Výborný přístup k motoru.
Rychlé otevření kapoty
otočnou pojistkou velký
úhel otevření, bezpečnostní spínač kapoty podle
bezpečnostních předpisů
2006/42 / ES.

Široká nabídka
systémů

2
Zapínání kosy
Plynová páka

3
2
Moderní palubní deska s LED osvětlením.

3
Pohodlné ovládání rychlosti 2 - pedálové.
Ergonomicky tvarované pedály.

4
Rychlé nastavení výšky žacího ústrojí v 6
stupních: 25, 33, 40, 48, 55, 70 a 90 mm.

4
6
5

5

Ovládací páka pro zdvih kosy (vlevo) a pro zvedání koše (vysýpaní z výšky, foto vpravo).

5

6
Páka pro ovládaní čistící klapky výhozového tunelu v přímém dosahu obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SXG 323

SXG 326

Počet válců

3

3

Výkon motoru, max.

22 PS

27 PS

Maximální rychlost

15 km/h

16,5 km/h

Šířka kosy

1220 - 1370 mm

1220 - 1370 mm

Obsah koše (vysýpání do výšky)

600 L

600 l

Obsah koše (vysýpání na zem)

550 l

550 l
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HYDRAULICKÉ VYSÝPÁNÍ KOŠE

9
Kosa s 122 cm šířkou sečení
má nastavitelné přisávací
otvory, takže můžete plně
využít sací sílu kosy a přizpůsobit ji pro sečení sportovního hřště, nebo pro sběr listí.

Ovládací páky pro zdvih kosy,
koše do výšky a vysýpání
koše. Ovládání pohodlně ze
sedadla řidiče.

8
9

Vzhledem k centrální poloze žacího ústrojí může dokonale posekat pravou i levou stranu, nezáleží na směru jízdy.

Vynikající kvalita řezu pomocí vysoce kvalitní
122/137 cm široké 2-nožové žací lišty.

8

Optimalizované překrytí dvou nožů až 6 cm.
Poskytuje kvalitní řez, který se dosáhne i ve
vysoké trávě. Nastavitelné otvory pro přisávání
vzduchu.

Hydraulické vysýpaní koše do výšky, umožňuje sypat
trávu přímo do valníku nebo kontejneru. Maximální
vysýpací výška je 1970 mm.

1970 mm

PÉČ O ZELEŇ
PÉČE
NA
N
A VÝBORNOU

Účinná ochrana proti
převislým větvím a keřům.
Čisté linie a vnitřní uložení
hydraulického vedení.
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SXG S VÝHODAMI
KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU.
Maják
Výklopné přední sklo
pro větrání kabiny.

Ve střeše integrované
přídavné světlomety
zabezpečují optimální
osvětlení pracovní oblasti - a to především
v zimnním období.

Profesionální
paralelní stěrače
zajišťují bezpečnou
jízdu s velkým
zorným úhlem.

10
Možnosti
volitelného
příslušenství
pro vyšší
produktivitu
práce.

Velké
vstupní
dveře.

12
11

Spodní okna
(vpravo a vlevo)
umožňují dobrý
výhled na přední
pracovní příslušenství.

12

V
VOLITELNÁ
KABINA
S KOMFORTNÍMI FUNKCEMI
Os
Osvědčené
ISEKI kabiny mají využití po celý rok. Jsou prostorné s kvalitn
litním odhlučněním, vysoce kvalitní tepelnou izolací a s teplovodním
top
topením. Dosahují tak vysokou užitnou hodnotu a také zvyšují komfort
pra
pracovního stroje. Bezpečnostní kabina pro SXG splňuje všechny
zákonné požadavky pro bezpečnost provozu.
zák

10
Plnící hrdlo nádrže je mimo kabinu, žádný
zápach paliva v kabině.

11
Optimální utěsnění přechodů pák.

Odpružené sedadlo je vybavené bezpečnostním kontaktním spínačem, 3-násobně nastavitelné, což vám umožní optimálně přispůsobit podle vaší potřeby:
• opěradlo, opěrka zad, sklon
• podle váhy obsluhy
• podle výšky obsluhy
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LEHKÁ MONTÁŽ
A DEMONTÁŽ KOŠE NEJRYCHLEJŠÍ
VE SVÉ TŘÍDĚ!

1

minuta
Umístění ISEKI - demontážního
rámu pod koš.

2

minuta
Odpojení hydraulické spojky hadic
a vytažení zajišťovacích čepů koše.

3

minuta

OBJEMNÝ SBĚRACÍ KOŠ
Posbírá nízkou, ale bez problémů i vyšší
trávu, a to i za mokra.

Odpojení čepů hydraulických pístů
a odtažení koše.
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CHRÁNĚNÉ
HYDRAULICKÉ PÍSTY

STABILNÍ PŘEDNÍ
NÁPRAVA

Zvedací písty (varianta vysoké
vysýpání), jsou chráněné při vysýpání
koše před poškozením.

13

Přední náprava je kompletně
vyrobená z litiny. S výměnnými
pouzdry a vybavená maznicemi.
Kompaktní design dělá SXG
323/326 bezkonkurenčním
bezpečným strojem.

ZADNÍ
OSVĚTLENÍ

MODERNÍ PALUBNÍ DISPLEJ

HYDRAULIKA

Informační, inovativní přístrojová deska s LED kontrolkami. Důležité funkce, jako je například: tlak oleje, indikátor nabití baterie,
kontrola brzd, palivoměr a teplota motoru jsou v přímém zorném
poli řidiče.

Standardně je SXG vybavené odpojitelnými bezodkapovými rychlospojkami hydraulických hadic. Znovu platí, že se jedná o skutečné řešení systému ISEKI ve prospěch zákazníka.

Zadní osvětlení je upevněné na hlavním
rámu. Pro osvětlení podle pravidel
silničního provozu je možné pro koše
s vysokým vysýpáním dozadu připojit
přídavné osvětlení.
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ISEKI
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE

Originální pracovní nástavce ISEKI
zaručují 100% kompatibilitu se strojem,
což zaručí optimální pracovní výkon
a snadnou manipulaci pro obsluhu.

SYPAČ
ISEKI nabízí volitelně
válcový sypač nebo
rozmetadlo poháněné
hydraulicky, o celkovém objemu cca
100 ltr a s pracovním
záběrem od 1 m.

15

14

ZAMETAČ
Čelní zametací kartáč
s 1100 mm pracovní šířky.
FRÉZA
Čelní sněžná fréza
1170 mm.

16

TECHNICKÁ DATA

Po práci sa dá tunel zezadu lehce vyčistit.

14

14
V boční zadní části vozidla je uložený speciální čistící háček. Když se kanál náhodou
ucpe, vždy máte po ruce nářadí na jeho
vyčištění.

15
Kontejner koše je utěsněný a z vrchu
je pevný kryt proti prachu. Řidič je tak
chráněný před prachem.

16
Indikátor koše ISEKI má více úrovní
naplnění koše pro všechny typy sečení,
velikost trávy a podmínek. Spolehlivě
ukáže, že je koš plný optickým a zvukovým signálm.

SXG 323

SXG 326

Objednací číslo

30.9700

30.9705

Počet válců

3

3

Max. výkon

22 PS

27 PS

Výkon - norm. 97/68 EG

15 kW při 2500 U/min

18 kW při 2800 U/min

Obsah nádrže

21 l

21 l

Obsah

1123 cm

3

1123 cm3

Max. rychlost

15 km/h

16,5 km/h

Rozvor

1365 mm

1420 mm

Délka

3215 mm

3215 mm

Šířka

1285 mm (žací lišta 1220 mm)

1420 mm (žací lišta 1370 mm)

Výška

1820-2120 mm

1870-1870 mm

Šířka sečení

1220 - 1370 mm

1220 - 1370 mm

Obsah koše (vysýpání do výšky)

600 l

600 l

Obsah koše (vysýpání na zem)

550 l

550 l

Technické změny výhradně v zájmu zlepšení výrobku. Tento dokument není smlouvou. Z tohoto dokumentu a z možných chyb v dokumentu, není možné odvodit žádné právní
nároky. Platí specifikace v čase potvrzení objednávky.

INOVATIVNÍ
DIESELOVÁ
TRAKTOROVÁ
SEKAČKA
SXG 323/326
Modely SXG nevynikají pouze
mimořádným žacím výkonem. Díky
silnému dieselovému motoru, litým
nápravám a uzávěrce diferenciálu
je možné traktory SXG využít také
pro odklízení sněhu nebo při čištění
ulic a chodníků.
Nabízíme Vám také model SXG 216
v semi-profi třídě, vhodný jak pro
náročné soukromé uživatele, tak
pro údržbu veřejných ploch.

VŠESTR ANN

Ý
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