
SZ3

Zero-turn
Wąskie przejazdy, dużo krzewów, konstrukcje  
ogrodowe – model SZ 3 poradzi sobie wszędzie,  
zawróci nawet w miejscu. Kosiarka wyposażona w  
4 warianty zespołu koszącego jest najbardziej 
ekonomiczną kosiarką zero-turn w swojej klasie.

Your job. Our system.
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 ʨ wygodne ustawianie wysokości 

koszenia z fotela operatora
 ʨ regulacja wysokości koszenia za 

pomocą tarczy

Deska rozdzielcza ze wskaźnikiem stanu paliwa.

Hydrauliczne  
sterowanie  
agregatem tnącym

 ʨ 4 uchwyty transportowe 
zapewniają łatwe mocowanie na 
przyczepie

 ʨ szybkie przemieszczanie się 
między terenami wykonywania 
pracy

Prosty transport

 ʨ z wyrzutem bocznym 183 cm  
lub 155 cm

 ʨ z wyrzutem tylnym 180 cm  
lub 169 cm

 ʨ zespoły koszące z wyrzutem 
tylnym dostępne z zestawem 
mulczującym (opcja)

4 zespoły koszące

 ʨ mocne, trwałe i sprawne 
połączenie bez pasków klinowych

 ʨ niemal bezobsługowa jednostka
 ʨ gwarantuje najwyższą skuteczność
 ʨ zabezpieczenie przeciążeniowe
 ʨ łatwy dostęp do noży dzięki 

podnośnikowi wbudowanemu z 
przodu maszyny

Zespół koszący 
napędzany poprzez  
wał Kardana
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3  ʨ kosiarka o zerowym promieniu skrętu
 ʨ bardzo mocny 3 cylindrowy silnik Diesla  

proste wykonanie czynności 
serwisowych

 ʨ wytrzymała konstrukcja
 ʨ niezwykle zwrotna i szybka, stworzona 

do dużych powierzchni (nawet gęsto 
porośniętych)

 ʨ niezwykle wysoka wydajność koszenia 

Diesel Zero-Turn

 ʨ szybka i komfortowa jazda po różnych 
nawierzchniach

 ʨ prędkość maksymalna wynosi 17 km/h
 ʨ Duża moc i moment obrotowy 

pozwalają na ultraszybkie koszenie

Szybkie przejazdy 
i koszenie 



Na ciasne przestrzenie można trafić także na dużych 
powierzchniach. Model ISEKI SZ 3 poradzi sobie z 
takimi problemami. 4 opcje zespołu koszącego o różnej 
szerokości i przeznaczeniu pozwalają zastosować 
kosiarkę w wielu codziennych sytuacjach. Maszyna 
sama dla siebie nie potrzebuje dużej przestrzeni. 
Zawdzięcza to koncepcji zawracania w miejscu (zerowy 
promień skrętu). W połączeniu z tylnym wyrzutem 
zalety są jeszcze bardziej widoczne: Operator jest w 
stanie kosić dokładnie do konturu z prawej i lewej strony 
kosiarki.

Każdy operator wie, co znaczy duża ilość przeszkód 
do ominięcia podczas koszenia. Aby sprawnie kosić 
takie przestrzenie, potrzebna jest niebywale zwrotna 
kosiarka. Model SZ 3 jest w stanie kosić trawę przy 
samych drzewach i łodygach, pozostawiając równą 
powierzchnię bez potrzeby wykonywania poprawek.

»Nasza kosiarka  
ISEKI SZ 3 nie tylko  
kosi, lecz również  
formuje kontury  
trawnika.«

Najwyższy komfort obsługi i 
precyzja układu kierowniczego 
były głównymi założeniami 
konstruktorów.

Natura nie wie, czym jest kąt prosty.
Za to architekci krajobrazu wiedzą to 
doskonale. Kosiarki serii ISEKI SZ 3 
potrafią pokonywać ostre zakręty, a 
jeśli zajdzie taka potrzeba, potrafią się 
obracać wokół własnej osi.Przednie koła i oś dostoswane 

konstrukcyjnie do trudnych 
warunków codziennej pracy.



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

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

Model

SZ 330

Silnik 

Rodzaj paliwa Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)

3
1498

Nominalna prędkość obrotowa 
(obr./min)

2500

Moc wg ECE R120 (kW) 24,5

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

33,3
109 / 1500

Przekładnia

Przekładnia Hydrostat 

maks. prędkość  jazdy w przód 
(km/h)
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Układ kierowniczy

Sposób sterowania 2 wolanty odpowiedzialne za prędkość obrotową tylnych kół

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm) 2320

Wysokość całkowita (mm) 1945

Szerokość całkowita (mm) 1560

Waga z ogumieniem  
standardowym (kg)

735 (z kosiarką 150 cm)

Zespół koszący

Napęd Wał Kardana do kosiska, pasek klinowy między osiami noży

Szerokość cięcia (mm) Boczny wyrzut: 1520 / 1830, tylny wyrzut: 1600 / 1800

Kierunek wyrzutu Na prawo, w tył

Ilość noży (szt.) 3


