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Transmission och drivning

SR-maskinerna är utrustade med hydrostatisk transmission.
Vid ojämna förhållanden, på ojämn mark eller på backar kan
differentialen låsas för att ytterligare förbättra dragkraften.Alla
maskiner finns som 4-hjulig version med flytande bakaxel,
vilket ger stabilitet och säkerhet även i kuperad terräng.Alla 4
WD-modeller har det patenterade HTC ™ -systemet
(Hydrostatisk Traction Control) som ger stora fördelar: - Det
varierar intelligent kraften som levereras till hjulen för att
förhindra att de skadar gräset vid sväng.- Det säkerställer att
maskinen har dragkraft på alla fyra hjul, även vid sväng.

Lastflak

SR-maskinerna är utrustade
med ett användbart, robust
lastflak som kan användas för
att transportera verktyg eller
material som sand och jord
etc ...Dessa som sedan kan
tippas på marken med hjälp av
hydraulisk tipp. En yttre ram
som är gjord av kraftiga
rörformiga stål skyddar
lastflaket från de påkänningar
som ofta uppstår vid arbete i
trånga utrymmen.

SR-maskiner är multifunktionella

frontrotorgräsklippare. SR-produktfamiljen
innehåller fyra versioner av hydrostatiska
maskiner med bensin- eller dieselmotorer och 2
eller 4-hjulsdrift. Med SR-gräsklippare kan flera
tillbehör monteras för att säkerställa en ökad
produktivitet för entrepenörer och andra
proffsanvändare.

Tillbehör

. Alla klippdäck är monterade i maskinens front. Detta förhindrar komprimering
av gräset, förbättrar klippkvaliteten och ger bättre sikt för föraren. Denna
lösning gör det också möjligt att klippa under buskar och göra arbeten runt
träd och trimma längs väggar och rabatter lättare
130 SP

130 SL

150 SM

Klippdäck med bakåtutkast 130 SP med Mulching-tillsats
Det 130 cm breda klippdäcket med bakåtutkast är mycket effektivt.
Klippdäckets främre del försedd med stora ledade plåtar för att gräset ska
klippas utan att komprimeras före. Dessutom,kan klippdäcket , konverteras
från bakåtutkast till mulching utan att behöva använda verktyg. Däcket är
också utrustat med det innovativa "SA" -systemet som möjliggör snabb
justering av klipphöjden via en enkel justering med en spak.
Klippdäck med sidoutkast 130 SL
För operatörer som föredrar det mer traditionella sidoutkastet, kan v SRmaskinen utrustas med 130 cm-sidoutkastardäck. Däcket stöds av en
uppsättning stora caster-hjul som gör det möjligt att flyta och anpassa sig till
markens konturer. Dom dubblaknivarna är monterade på tallrikar Direktdrift
med vinkelväxlar.
Klippdäck 150 SM
Ett nytt däck med remdriven transmission och tre knivar. I standardform är
den konfigurerad som ett mulchingdäck. Det kan dock omvandlas till
sidoutkast med hjälp av ett speciellt kit som ingår. Det innehåller också "SA"
-systemet för snabb justering av skärhöjd

Luftare

Luftaren på 100 cm. är speciellt
användbar på våren eller i slutet
av sommaren för att ta bort
mossa och ogräs och för att
hjälpa gräset att andas.

Slaghack

En robust slaghack för att klippa
långt gräs och sly.

Snöblad Används för att
jämna ut grus och sand och
snöplogning.

Snöslunga

Tvåstegs snöslunga 130 cm
utrustad med hydraulisk vridning
av utkastarröret. Den är också
försedd med en plexiglasskärm
för att ge ytterligare skydd för
operatören.

Snabbinställning klipphöjd“SA”

