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Univerzální a výkonný jako 

žádný jiný...

Univerzální a robustní jako 
traktor - nové a snadno 
ovladatelné stroje pro údržbu 
velkých ploch ISEKI SF

SF 370 je výkonn jší 

díky technice ISEKI 

Turbo, která se již d íve 

osv d ila u jiných typ  

traktor .

TU
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u modelu SF 370
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Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním použití osv d ily! 
Nyní p ichází nová ada. Více než 10 let zkušeností konstruktér  a užite né 
informace z praxe od zákazník  p isp ly k tomu, že nové modely SF 310 
a SF 370 jsou ješt  lepší. Vylepšeny byly návrhy náprav a p evod , vývodové 
h ídele a jejich uložení. Výkon hydrostatického pohonu byl zvýšen o 30%, 
zlepšeny byly p ehlednost a komfort ovládání, dále došlo ke snížení hluku 
a emisních hodnot. Jedin  ISEKI - SF Vám za svou cenu nabízí takový výkon 
a komfort. 

Na vyobrazení zadní nápravy je dob e patrné stabilní 
provedení nosných konstrukcí. Zajiš ují vyšší bezpe nost 
p i používání v náro ném terénu.



Vybírat m žete ze dvou typ  ISEKI SF...

SF 300

Model SF 310 je pohán n diese-
lovým motorem ISEKI o výkonu 
36 KS (max. SAE). Motor p e-
sv d uje velkým zdvihovým ob-
jemem a vysokým to ivým mo-
mentem. Plného výkonu dosa-
huje již p i 2500 ot./min. Velký 
výkon motoru umož uje využití 
ve všech pracovních oblastech. 

Model SF 370 je pohán n silným 3válcovým 
dieselovým motorem ISEKI s turbodmychadlem. 
Tento motor pochází z komunálního traktoru ISEKI 
a chlubí se to ivým momentem 133 Nm p i jen 
1800 ot./min. ISEKI SF se cítí nejlépe p i t žkém 
profesionálním nasazení.
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Stroje ISEKI ady SF vás p esv d í svým pracovním výkonem a výsledkem p i údržb  r zných typ  zelených ploch. V souvislosti s náro ným a dlouhodobým 
pracovním nasazením stroje bylo pamatováno také na maximální komfort obsluhy. Díky exkluzívní koncepci nalezne váš stroj využití b hem celého roku.

Modely SF jsou již z výro-
by vybaveny osv d eným 
hydrostatickým pohonem 
ISEKI ILS. Díky tomu je 
komfort jízdy vyšší a spo-
t eba paliva nižší.

d l SF 310 j há di

SF 310 SF 370SF 370

P ejete si vlastní 
barvu?

Za mírný p íplatek nabízíme z výroby kva-
litní lakování ve všech odstínech RAL.

POHON VŠECH KOLPPOOOHHOOONN VVŠEECCCHH KKOOLL

Sériov  s p edními koly 23“ Sériov  s p edními koly 26“

M



Výkon a stabilita díky osv d eným 
komponent m...
Pro  porovnáváme velkoplošné systémy a traktory ISEKI? Protože velkoplošné systémy ISEKI byly vyvinuty z technologie 
traktor  a narozdíl od jiných výrobc  mají technickou charakteristiku a výkon, jaké známe jen u traktor . Nap . 
stabilní bloková konstrukce, olejové brzdy, mechanické vývodové h ídele s vysokou ú inností a mnohé další. Kde 
velkoplošný systém ukáže tyto p ednosti nejlépe? P i snadné obsluze, krátké konstruk ní délce a samoz ejm  p i 
možnosti p ipojení p ídavných za ízení vp edu i vzadu. ISEKI Vám díky vlastnímu systému také pro adu SF nabízí 
hospodárná p ídavná za ízení pro celoro ní využití.

Portálová náprava má 
dv  hlavní funkce - vy-
sokou nosnost a velkou 
výšku nad terénem. Vy-
robena je ze šedé litiny 
a je vysoce zatížitelná 
- jako u našich traktor .

P ehledná konstrukce 
a detailní zpracování 
p i nejvyšších standar-
dech kvality podtrhují 
profesionální výrobní 
postupy ISEKI.
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ízení
ízení

Kompaktní traktor ISEKI, 
model TH 4330 AHL

Systémový nosi  ISEKI, 
model SF 310 / 370

celková 
p ípustná 
hmotnost

2200 kg

1500 kg
Zváženo s následující výbavou: 
základní stroj + seka ka 1830 mm 

+ sb rný koš 1000 l

UŽITE NÁ HMOTNOST: 625 KG

UŽITE NÁ HMOTNOST: 625 KG**

v etn  hmotnosti idi e 75 kg

1500 kg

Užite ná hmotnost - již roky 
stanovují modely SF m ítka...

* údaje platné p i výhrad  technických zm n a odlišné výbav  

75 kg 

TAKÉ NÁ ADÍM ZATÍŽENÉ 
MODELY SF JSOU 

V P ÍPUSTNÉM 
ROZMEZÍ!!



Navrženo pro každodenní profesionální 
používání...

Velkoplošné systémy SF odvádí každodenní práci spolehliv . Pro obsluhu to znamená denn  6 
nebo více hodin v sedadle. Proto je d ležité pohodlné a uvoln né sezení.

Zdraví a pohodlí jsou pro 
nás d ležité. Výška a sklon 
op radla jsou ve více stup-
ních nastavitelné.
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Jedin  nejlepší sedadlo na trhu je vhodné pro profesio-
nální seka ku. Sedadla ISEKI lze snadno nastavit. Volitel-
n  je možné dodat sedadlo se vzduchovým odpružením.

Nastavení vodo-
rovného odpružení. 
Dodate ná ochra-
na páte e.

Nastavení výšky 
sedadla (sedadlo 
s mechanickým 
odpružením)

Tempomat

Zde nastavíte požadovanou konstantní rych-
lost. Inovovaná aretace zajiš uje, aby se rych-
lost samovoln  nezm nila.
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1.) prodloužení op radla
2.) nastavitelná podp rka bederní páte e
3.) nastavitelný sklon op radla
4.) zapínání vodorovného odpružení
5.) nastavení výšky (mechanické sedadlo)
6.) nastavitelná poloha sedadla (podéln )

P ipojit seka ku a m žeme za ít...

Je-li pracovišt  pohodlné a ovládací páky a prvky ergonomicky uspo ádány, cítí se dob e 
také obsluha. U nových za ízení ISEKI tomu tak je. Jednoduše se posa te.

Barevn  ozna ené 
ovládací páky ídí pro-
st ednictvím robustní 
konstrukce požadova-
né funkce. Stejn  jako 
u traktoru...

Velká a p ehledná ovládací plošina poskytuje 
mnoho prostoru pro nohy.

Sloupek volantu je možné snadno nastavit ve 
t ech stupních. Uvoln né sezení zvyšuje komfort 
jízdy a odleh uje zatížení zad.
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Odkládací prostor na 
ovládací plošin  je vždy 
vítán. I na to jsme mys-
leli, sou ástí výbavy je 
i držák pro nápoj.

Zde máte vše pod kontrolou!



rovných plochách!
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Síla a dynami nost p i se ení na 
svahu. Schopnost se ení svah  se 
zdvojením kol výrazn  zvýší!

Toto je vykláp ní ISEKI!

Zejména p i údržb  sportoviš  
a okrasných ploch jsou sací tur-
bíny siln  zat žovány. Robustní 
vložka z ocelového plechu chrání 
sk í  turbíny a m že být p i opo-
t ebení snadno a nenákladn  vy-
m n na.
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Tvar rotoru je výsledkem prvot-
ídní práce inženýr  a dlouho-

letých zkušeností. Výsledek: Nej-
vyšší sací výkon p i nízkém hluku. 
Jako materiál turbíny jsme zvolili 
ocel - protože déle vydrží!

Mistrovské výkony nejen na udržovaných 

V královské disciplín  se ení a odsávání na sportovních plochách elní seka ka ISEKI tradi n  vede. Výkonná 
ocelová sací turbína, sb rný koš o objemu 1000 l, vykláp ní do výšky 2,20 m (p i kolech 26“) a s p esahem 50 cm. 
ISEKI je v této kategorii m ítkem. 

V následujícím p íkladu p i se ení sportovní plochy vznikne cca. 3000 litr  pose eného materiálu. Se seka kou 
ISEKI se jedná jen o 3 vyprázdn ní sb rného koše. Jiná je situace p i menším objemu koše! Sb rný koš o objemu 
nap . jen 600 litr  zvyšuje pot ebu neproduktivních operací až o 66%.

Hydraulické vykláp ní do výšky 
2,20 m a s p esahem 0,5 m je 
p esv d ivé.

Sb rný kontejner je napln n cca. 
na 100%*. Vysoký výkon turbíny 
sbíraný materiál dále stla uje.

Díky velmi robustní cepové seka ce ISE-
KI m žete pracovat tam, kde jiné systé-
my kon í. Pro údržbu a išt ní je možné 
agregát snadno hydraulicky sklopit.
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Cepové seka ky ISEKI jsou voliteln  
p izp sobeny základnímu stroji. Krát-
ké a p ímé p ipojení zlepšuje ovládání. 
Díky op rnému válci na zadní stran  
a p edním op rným kol m leží cepová 
seka ka optimáln  na povrchu. Výsle-
dek denn  uvidíte na Vašem výkonu.

Cepová seka ka ISEKI:

Vzduch ze sb rného koše vystupuje na 
zadní stran  stroje. Vedení vzduchu 
motoru ne istoty nenasává, ale odfu-
kuje.

Tráva

Vzduch

ISEKI zaru uje výkonnost sb ru!

Vzduch 
s áste kami 

prachu

Výfuk motoru

Kontejner se díky 
pln ní shora naplní 

až po okraj.
Plnící hrdlo je možné v mí-
stech nízkého pr jezdu de-

montovat.

Podzimní úklid s Vaším 
za ízením: S výkonnou 
adou SF se poda í bra-

vurn .

* (v závislosti na kvalit  se ené trávy, po así   
  a rychlosti jízdy)



áhn te nejvyššího výkonu!

Pomocí dvou vedle sebe umís-
t ných pedál  se ovládá plynulý 
hydrostatický pohon.
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Kombinovaný spína  
osv tlení

Vše v zorném poli

Vývodový h ídel spínatelný p i 
zát ži, v . bezpe nostní funkce 
rychlého zastavení

Nastavení rychlosti jízdy, výš-
ky seka ky a tempomatu.

2 volitelné módy pohonu všech 
kol: Automatický nebo perma-
nentní.

Páka ru ní brzdy je integrována do 
ovládacího panelu. Ovládací pa-
nel je sériov  p ipraven pro ovlá-
dání až 3 dalších funkcí za ízení.

Palivová nádrž má objem celých 
50 l nafty, dopln ní paliva je po-
hodln  možné ze strany, i p i p i-
pojeném p ídavném za ízení.

teplota | otá ky | palivoOvládání všeho 
jedním pohybem!

Ud lejte si pohodlí a dosá
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N které seka ky ISEKI jsou k nos-
nému za ízení p ipojené asyme-
ricky. To vede na vn jším okraji 
k p esahu až 40 cm p es kola a je 
umožn no efektivn  sekat kra-
je trávník  a místa okolo kmen  
strom . Sníží se objem doda-
te ných prací a nebezpe í škod 
v d sledku najetí na p ekážku.

P ední kola seka ky jsou uložena 
ve vým nných kluzných ložiskách 
s mazáním.

P ídavné vále ky pod seka kou 
chrání Váš trávník.

Jakostní nože z nástrojové oceli 
mají o cca. 40% delší životnost 
než b žné nože. 

elní seka ky ISEKI jsou navrženy pro vysoký plošný výkon a snad-
nou obsluhu. Stroj je tak vysoce zatížen a obsluha vysoce zatížitel-
ná. Proto mají nové modely SF komfortní pracovní plošinu. Je to náš 
závazek v i zákazník m.

40 cm
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Vynikající klima a více komfortu díky 
nové kabin  ISEKI SF...

Velká bo ní okna (vpravo + vle-
vo) umož ují kontrolu p ídavných 
za ízení. P esná práce u kraj  
a pr jezd úzkými místy m že pro-
bíhat bezpe n  a bez nap tí.

V p ípad  pot eby je možné dve-
e demontovat bez použití ná a-

dí. Záv sy dve í jsou vybaveny 
mazacími body. Velkorysý pro-
stor umož uje pohodlné držení 
nohou.

Kabina poskytuje velký prostor. Ventilace 
probíhá prost ednictvím topení, s p epí-
náním vnit ní ventilace nebo nasávání 
erstvého vzduchu. Dále jsou dve e vy-

baveny št rbinovým v tráním.

Topení o výkonu 5 kW je mimo ádn  
výkonné, nachází se p ed sloupkem 
volantu. Teplo nebo erstvý vzduch 
jsou voliteln  vedeny 3 tryskami vzh ru 
a k elnímu sklu a 2 tryskami do pro-
storu nohou.

Sériov  dodáva-

ný st ešní poklop 

umož uje unikání 

horkého vzduchu 

st echou. Klimati-

zaci lze voliteln  

doplnit o topení.

Takto m že vypadat Vaše nové pracovišt ! Mnoho místa a vynikající výhled. Na zelené ploše 
nebo v silni ním provozu - díky velkým proskleným plochám a zp tným zrcátk m vidíte tém  vše. 
K tomu nabízíme klimatizaci, která se již nenachází na st eše. Hluková izolace snižuje hladinu 
hluku u hlavy idi e až na 80 dB(A), v závislosti na výbav  a údržb . Kdo Vám toto krom  ISEKI 
nabídne?



Systém pro údržbu velkých ploch

SF 310 / SF 370
Technická data:

Model SF 310 SF 370

Max. výkon motoru KS 36 42

Výkon motoru dle ECE R24 kW / KS 24 / 33 28 / 38

Otá ky ot./min. 2500 2500

Zdvihový objem cm³ 1498 1498

Po et válc 3 3

Palivová nádrž Liter 48 48

Chlazení vodní

Vzduchový  ltr suchý

P evodovka hydrostatická, 2stup ová

Rychlost km/h 0 - 21 0 - 22

Pohon všech kol sériov sériov

Uzáv r diferenciálu sériov sériov

P ední vývodový h ídel (spínání p i 
zát ži) ot./min. 2000 2000

ízení pln  hydraulické pln  hydraulické

Brzda kotou ová v olejové lázni

Alternátor A 50 50

Baterie 12 V Ah 65 65

Ukazatel paliva sériov sériov

Po ítadlo provozních hodin sériov sériov

Osv tlení dle vyhlášky voliteln voliteln

Rozm ry (d x š x v) mm 2200 x 1200 x 1375

Hmotnost kg 853 853

Obutí vp edu 23 x 10.50 - 12 26 x 12.00 - 12

vzadu 20 x 8.00 - 10 22 x 8.50 - 12

Seka ky bo ní výhoz 1,55 m a 1,83 m

zadní výhoz / mul ování 1,60 m a 1,80 m

Technické zm ny vyhrazeny!

Vyzrálá technika...

ISEKI N mecko již tém  40 let dodává k užitku zákazník  a uživatel  komunální a zahradní stroje. Traktor / systé-
mový nosi  je více než jen soubor díl . V pr m ru je každý stroj provozován z 30% po izovací hodnoty s vým nným 
p ídavným za ízením. Kombinaci stroj  proto neponechávejte náhod . - Rozhodn te se pro systémové ešení ISEKI. 
Kombinace stroj  a p ídavného za ízení ISEKI je z hlediska spolehlivosti nep ekonaná. 

Hlavní sídlo ISEKI v Meerbusch 
u Düsseldorf

Pobo ka ISEKI v Naunhof
u Lipska

Sídlo dovozce ISEKI do R 
v Ji etín  pod Jedlovou

  Váš odborný dodavatel ISEKI:  

St
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EUROGREEN CZ s.r.o. Nám stí Ji ího 2, 407 56 Ji etín pod 
Jedlovou, tel.: +420 412 379 122, fax: +420 412 375 155, 
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

Kryt motoru a p ístup pro údržbu v plechu podlahy otev ete 
jedním pohybem, okamžit  tak získáte p ístup ke všem 
míst m, která musíte pravideln  kontrolovat nebo udržovat.

elní seka ky lze 
snadno a rychle sklá-
p t. Denní išt ní za-
ízení probíhá rychle 

a bezpe n .
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Nenáro ná údržba chrání 
Vaši pen ženku...

Spole ný olejový systém 
pro p evodovku a hyd-

rauliku.

Kryt motoru z ocelového plechu 
zajiš uje dobré odhlu n ní a je 

nerozbitný.

Seka ka se p ipojuje na 
normovaný vývodový 

h ídel. 

Údržba vzduchového 
 ltru, išt ní chladi e, 
kontrola a dopln ní 
motorového oleje.

Mazatelné mechanizmy pedál  
a spínání zaru ují dokonalou 

funk nost.

Povolením dvou šroub  odstraníte kryt 
baterie, baterie je p ístupná.

Palivový  ltr je snadno p ístupný, 
kontrola je možná zvenku.


