
Háromsebességes, önjáró 
fűnyíró

SR370EU



Fenntartjuk a jogot a modellek megszüntetésére vagy a specifikációk előzetes értesítés 
nélküli megváltoztatására.	

Modell SR370EU
Motor

Modell SHIBAURA	S773L

Típus 3 hengeres, vízhűtéses dízel

Teljesítmény	 (SAE	LE	(kw))	/	(DIN	LE (kW)) 16,8	(29,4)	/	16,8	(22,8	)

Névleges fordulatszám (ford./perc) 2600

Lökettérfogat	 (cc) 1130

Üzemanyagtartály kapacitása (l) 28
Méretek

Teljes hosszúság (mm) 2500

Teljes szélesség (tárcsákkal együtt) (mm) 2035

Teljes magasság (kormánnyal együtt) 	(mm) 1400

Tömeg	 	(kg) 935

Első gumiabroncs mérete 20	x	10.00-10

Hátsó gumiabroncs mérete 20	x	10.00-10
Erőátvitel

Típus és meghajtás HST/	2WD	és	4WD, váltható

Sebesség előremenetben	 (km/h) 0	-	9,0	/	0	-	18,0

Sebesség hátramenetben (km/h) 0	-	4,5	/	0	-	9,0

Váltás Kettős pedál

Kormányzás Hidraulikus szervó

Rögzítőfék Zárható pedál

Hengerkéses fűnyíró

Teljes vágásszélesség (mm) 1800

Hengerkések átmérője (mm) 178

Hengerkések szélessége (mm) 660

Kések száma 7 kés, normál

Első henger (mm) ø	80	(hornyolt)

Hátsó henger (mm) ø	76,3	(tömör)

Vágómagasság (mm) 10	~	60

Opció Fűtároló/fülketető/védőháló

Márkakereskedő:

Navik Agri Kft.
1095, Budapest
Soroksári út 150. 
Tel: 1-280-6911 
www.mezodepo.hu 
info@navikalfa.hu

MŰSZAKI ADATOK

Többcélú gép, pontos és precíz vágás

Talajkövető hengerkések
Az SR370EU kiválóságát a nagy 
lökethosszú tárcsák és a két hengerkés 
közötti kis távolság teszi hangsúlyossá.

Súlyáthelyező rendszer
A rendszer egyenletesen osztja el az elülső hengerkések 
terhelését, hozzájárulva a pontosabb vágáshoz, lejtős 
talajon elősegítve a nagyobb teljesítményt.

Leszorító rugók
A nagy sebességű munkavégzés során 
a hengerkéseket a talajra nyomva 
minimalizálja azok kilengését.

A hengerkések a kormánykerék 
elengedése nélkül biztonságosan és 
könnyen vezérelhetők.

Külön pedál az előre- és 
hátramenethez.

Kiváló stabilitás egyenetlen talajon 
Alacsony súlypontjának és széles 
nyomtávjának köszönhetően az	SR370EU	
kifejezetten otthon érzi magát az 
egyenetlen talajon, ráadásul a szűk hátsó 
nyomtáv miatt nagyon jól is fordul.

Magas háttámlájú ülés
A kezelő kényelme érdekében jól ellenáll a 
rezgéseknek.

Karral váltás a 2WD/4WD mód között.

Könnyű karbantartás (csúsztatható 
hengerkések)

Nagy munkahatékonyság, gyors haladás legfeljebb 
18 km/h sebességgel (2WD).
Kiváló stabilitás az első és hátsó kerekek optimális 
egyensúlyának és az alacsony súlypontú 
kialakításnak köszönhetően. 
Nagyszerű mászóképesség a nagy 
motorteljesítménynek és a HST egyensúlyának 
köszönhetően.

Hengerek emelése és -süllyesztése

sportpályák
park

ok
golfpályák

Fontos információ

www.mezodepo.hu info@mezodepo.hu

• Bármely termék nem megfelelő használata súlyos vagy halálos sérülést okozhat. A termékek használata előtt olvassa el, értse meg, majd gondosan 
kövesse a használati útmutatóban foglalt, a használatra és a biztonságra vonatkozó utasításokat.




