
Hengerkéses fűnyíró

 MODELL SR888

 MÉRETEK

Hosszúság (mm) 2750

Szélesség
Fűnyírás (mm) 2870

Szállítás (mm) 2195

Magasság (mm) 2100 (ROPS-szal együtt)

Tengelytáv (mm) 1595

Nyomtáv
Elöl (mm) 1735

Hátul (mm) 1150

Hasmagasság (mm) 160

Gumiabroncsok
 Elöl 24x12.00-12  4PR

 Hátul 20x8.00-10  4PR

Tömeg (kg) 1550

 MOTOR

Modell Shibaura N844L

Típus Vízhűtéses, dízel

Hengerek száma 4

Lökettérfogat (cc) 2216

Teljesítmény/fordulatszám (DIN kW (LE) / ford./perc) 33,6 (45) / 2700
Üzemanyagtartály kapacitása (l.) 43

Akkumulátor 75D26L

ERŐÁTVITEL

Típus Hidrosztatikus, 2 fokozat, alacsony/magas, autom. 4WD vagy állandó 4WD

Fék Nedves, tárcsás

Kormányzás Hidraulikus szervokormány

Előremeneti fokozatok
 Előre 2

 Hátra 2

Menetsebesség Előre (km/h) L: 0 ~ 11,8     H: 0 ~ 17,1

Hátra (km/h) L: 0 ~ 8,3     H: 0 ~ 11,9

HENGERKÉSES FŰNYÍRÓ

Teljes vágásszélesség (mm) 2500

Vágóhenger szélessége (mm) 560

Hengerátmérő (mm) Ø 178

Kések száma 9 késes (standard), 7/ 11 késes (opcionális)

Vágási magasság (mm) 7 ~ 30

Fontos információ

Opciók
Fűgyűjtő tartály Skalpolókések

SR888

Navik Agri Kft.
1095, Budapest
Soroksári út 150.
 Tel: 1-280-6911

Márkakereskedő:

Műszaki adatok*

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. 

*	Fenntartjuk a jogot a modellek megszüntetésére vagy a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

www.mezodepo.hu
info@navikalfa.hu

www.mezodepo.hu info@navikalfa.hu



Könnyű és kompakt kialakítás, kiváló kezelői kényelem és kiváló vágási teljesítmény. Az alacsony súlypont stabil teljesítményt 
biztosít hullámos talajon, a mechanikus összkerékhajtás kiváló mászóképességet biztosít teljesítményveszteség nélkül. 

SR888
Vágásszélesség: 2500 mm

Kényelmes munkaállomás
Az állítható ülésfelfüggesztés, a dönthető ülés és a dönthető 
kormánykerék biztosítja a kezelő kényelmét. 

Csúsztatható ülés

Kiváló rálátás a 
hengerkésekre

Dönthető kormányoszlop

Állítható 
ülésfelfüggesztés

Könnyű karbantartás - csökkentett szervizidő
Az összes fő alkatrészhez való hozzáférés egyszerűvé válik a dönthető ülésnek és a teljesen kinyitható 
motorháztetőnek köszönhetően. A hűtő könnyen tisztítható az elülső rács és a visszahúzható redőny 
kinyitásával. 

Döntött ülés

Shibaura dízelmotor
Shibaura 45 LE-s dízelmotorral 
felszerelve.

Könnyű kezelhetőség
Ergonomikusan kialakított kezelőszervek 
a könnyű használat érdekében.

Elosztószelep
Minden vágóegység elosztószeleppel van 
felszerelve, amely lehetővé teszi az egyes 
egységek visszahúzását.

Vágóegység beállítása 
A középső vágóegységek könnyen elforgathatók és oldalirányban mozgathatók a 
hengerkonzolok helyzetének, a vágási magasságnak és a fűkifúvó fedélnek a 
beállításához. Könnyen állítható vágási magasság

Biztonsági funkciók
A hengerkések felemlésekor a forgás leáll.
A gépből való kiszálláskor aleáll a motor.




