
SF4

Kingsize
Witamy w królewskiej klasie profesjonalnych kosiarek, 
witamy w ISEKI SF 4.Ta maszyna będzie sprawować 
swoje rządy wszędzie tam, gdzie pożądana jest  
wypieszczona trawa aż po sam horyzont. Kosiarka 
posiada bowiem wszelkie atrybuty charakterystyczne 
dla profesjonalnej maszyny: niesamowita wydajność 
koszenia, gigantyczna pojemność kosza oraz kabina 
górująca nad całością niczym pałac.

Your job. Our system.
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 ʨ 	maksymalna	dokładność	koszenia
 ʨ 	centralnie	umieszczony	 

ciąg	zasysania;	dokładne	koszenie	
z	obu	stron

 ʨ 	doskonała	wydajność	koszenia
 ʨ 	mocna	turbina	zasysająca	z	 

2	prędkościami	obrotowymi	do	
wyboru

 ʨ 	duża	średnica	kanału	ssącego	
umożliwia	transport	dużych	ilości	
trawy	bez	zapychania	się	układu

 ʨ uchylne	noże:	bezpieczeństwo	 
i	możliwość	

 ʨ koszenia	duzych	zarośli

Najlepsza 
wydajność  
koszenia

 ʨ pojemność	aż	1300	l
 ʨ równomierne	napełnianie	

trawą	i	liśćmi	dzięki	systemowi	 
rozkładania	trawy	w	koszu

 ʨ szybkie	przezbrojenie	na	
tryb	mulczowania	dzięki	
przystawce	do	mulczowania	
(SCMA	60)

 ʨ mniej	cykli	opróżniania	dzięki	
dużemu	zagęszczeniu	skos-
zonego	materiału

 ʨ krótka	droga	transportowa	
od	zespołu	koszącego	do	
kontenera

 ʨ wysokość	wysypu	2125	mm

Duża wydajność 
zbierania

 ʨ prosta	obsługa	przy	użyciu	2	
pedałów

 ʨ przejrzystość	i	uporządkowanie
 ʨ możliwość	wielu	ustawień	 

kolumny	kierowniczej
 ʨ ergonomiczny	układ	wszystkich	

dźwigni	obsługowych
 ʨ tempomat

Komfortowa  
platforma operatora

 ʨ opcjonalnie	panoramiczna	kabina	 
z	klimatyzacją	w	standardzie

 ʨ koszenie	niezależne	od	warunków
 ʨ doskonały	widok	na	całą	strefę	 

roboczą
 ʨ maksymalny	komfort	dla	operatora:	 

zabezpieczenie	przed	deszczem,	 
hałasem	i	czynnikami	zewnętrznymi

Kabina 
całoroczna
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Panoramiczna kabina umożliwia 
doskonałą widoczność zespołu 
koszącego i trawnika.

Maszyna jest wyposażona w kosz 
o pojemności 1300 l i górny wysyp 
umożliwiający hydrauliczny rozładunek  
skoszonego materiału.

Dzięki wysokości wysypu 2125 mm 
rozładunek na duże przyczepy również 
nie stanowi problemu.

Think big
Seria SF 4 może dłużej, 
wyżej, szybciej i lepiej. 

W przypadku dużych powierzchni kończy się rekreacyjne  
koszenie trawy, a zaczyna się profesjonalne podejście.  
Dlatego maszyny firmy ISEKI serii SF 4 cechuje ergonomia,  
ekonomia i skuteczność. Maszyny umilają pracę, są wydajne 
i skracają proces roboczy. Gdy powierzchnia do skoszenia 
jest liczona w dziesiątkach tysięcy metrów kwadratowych – 
wszystko musi być absolutnie dograne.

»Taki ogrom trawy wiążę się ze sporą 
odpowiedzialnością. Dobrze, że 
mam do tego pomocnika.«



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl
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Dane techniczne

Model

SF  438 SF  450 

Silnik 

Rodzaj	paliwa Diesel Diesel

Ilość	cylindrów
Pojemność	skokowa	(cm3)

3
1645

4
2197

Nominalna	prędkość	obrotowa	
(obr./min)

2500 2600

Moc	wg	ECE	R120	(kW) 27 35

Moc	wg	ECE	R120	(PS)
Moment	obrotowy	(Nm)	przy	
obrotach

36,7
109	/	1500

47,6
140	/	1500

Przekładnia

Przekładnia w	pełni	hydrauliczna w	pełni	hydrauliczna

Maks.	prędkość	podczas	jazdy	
w	przód	(km/h)

20 20

Osie

Napęd	na	wszystkie	osie standard standard

Waga / wymiary

Długość	całkowita	(mm) 3275 3275

Wysokość	całkowita	(mm) 2160	 
2150	(K)

2160	 
2150	(K)

Szerokość	całkowita	(mm) 1305 1305

Waga	z	ogumieniem	 
standardowym	(kg)

1440	(GM)	/	1540	(w	tym	deck	i	kosz) 1170	(GM)	/	1570–1470	(w	zależności	od	wybranego	zespołu	
koszącego,	w	tym	deck	i	kosz)

Agregat koszący

Szerokość	cięcia	(mm) Opcje	zespołu	koszącego	z	boku:	1370	/	1520	(noże	wahliwe)	 Opcje	zespołu	koszącego	z	boku:	1370	/	1520	(noże	wahliwe)

Kierunek	rozrzutu Tył Tył

Ilość	noży	(szt.) 2	/	4 2	/	4

Kontener

Pojemność	(l) 1300 1300

Wysokość	wysypu	(mm) 2125 2125

K	=	Kabina 
GM	=	Maszyna	podstawowa


