ZROZENY

SPIDER ILD02 EFI
SPIDER 2SGS EFI

Dálkově řízené
sekačky SPIDER
poháněné nejnovější
generací motorů Kawasaki
s technologií EFI

Kawasaki
FS730V EFI
Nejnovější generace motorů Kawasaki s technologií
vysokotlakého vstřikování paliva učinila sekačky SPIDER neporazitelné.
Zatímco u karburátorových motorů může v náročných podmínkách docházet
ke kolísání jejich výkonnosti, motory s elektronicky řízeným vstřikováním Kawasaki reagují
na aktuální náročnost terénu a uzpůsobují tomu dávkování paliva.
Rotační rychlost nožů tak zůstává konstantní i při sečení husté a vysoké trávy,
nedochází k poklesu pojezdové rychlosti stroje při jízdě do strmých
svahů.

Vlastnosti motoru
Sekvenční vícebodové vstřikování paliva
Vysokotlaká technologie vstřikování paliva s elektronickým
palivovým čerpadlem
Integrované řízení elektronické škrtící klapky
Elektronicky řízené časování zapalování
Vysoce výkonný systém mazání

PLYNULÁ RYCHLOST VE VŠECH
PODMÍNKÁCH
Rotační rychlost nožů
Otáčky motoru (RPM)

Zátěž

SKUTEČNÝ
EXPERT PRO
SEČENÍ
EXTRÉMNÍCH
SVAHŮ

CERTIFIKOVÁNO
Svahová dostupnost
sekaček SPIDER byla
certifikována českou
Státní zkušebnou
strojů.

AŽ

STUPŇŮ

SPIDER ILD02 S EFI MOTOREM

SPIDER ILD02
S karburátorovým motorem

30%

PRODUKTIVITA

V extrémních podmínkách, jako je přerostlá
a hustá tráva nebo velmi strmé svahy,
dosahuje sekačka SPIDER až o 30% vyšší
produktivity v porovnání se sekačkou SPIDER
s karburátorovým motorem.

VÝŠKA TRÁVY AŽ

Přesvědčte
se o výkonnosti
sekaček SPIDER
sami...

1,5

METRU

Sekačky SPIDER si
s přehledem poradí
s trávou o výšce 1,5 m.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Modelová řada SPIDER EFI vychází z osvědčené konstrukce sekaček SPIDER ILD02 s karburátorovým
motorem, které se vyrábí od roku 2006.

POJEZD A ŘÍZENÍ

POHONNÁ JEDNOTKA
Motor

Kawasaki FS730V-EFI

Převodovka

hydrostatická

Max. výkon

25.5 HP / 19.0 kW*

Nádrž hydr. oleje

9l

Zdvihový objem

726 cm³

Rychlost

0 - 8 km/h

Palivová nádrž

16 l

Řízení

360°, 4x4, smykové otáčení

Palivo

bezolovnatý benzín

Pojezdová kola

6 × 6.50-8

VÝKONNOST

ŽACÍ ÚSTROJÍ
Záběr

123 cm (4 rotační žací nože)

Produktivita

až 8500 m²/hod.

Výška sečení

9-14 cm / 7-12 cm

Spotřeba paliva

3,8 l/hod.

Spojka nože

elektromagnetická

Svahová dostupnost 60° | 173 %

ROZMĚRY STROJE
Délka a šířka

164 x 143 cm

Výška

92,5 cm (ILD02 EFI); 82,5 cm (2SGS EFI)

Pohotovostní hmotnost

387 kg

* dle normy SAE J1995
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PROČ ZVOLIT DÁLKOVĚ ŘÍZENOU SEKAČKU SPIDER?
Sekačky SPIDER jsou určené pro profesionální sečení všech typů travnatých
ploch; včetně rovných, svažitých, dlouho neudržovaných a těžce dostupných.

Díky patentovanému systému pojezdu jsou sekačky SPIDER schopné jízdy
do všech stran, což oceníte především při sečení členitého terénu.

Žací systém sekaček SPIDER je založen na principu kvalitního mulčování, díky
kterému není třeba trávu sbírat. Namulčovaná tráva navíc slouží jako
cenný zdroj živin pro další růst.

Patentovaný hydraulický naviják činí ze sekačky SPIDER skutečného
experta v sečení extrémních svahů. Nejen, že se díky navijáku vyšplhají
do náklonů 60°, jsou ale navíc vysoce bezpečné a neponičí svými koly travní kryt,
jako jiná mechanizace s pásovým podvozkem.

Sekačky SPIDER jsou ryze českým výrobkem, jehož vývoj i výroba probíhá
v Pohledu na Vysočině.

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
www.spider-cz.com

