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GR

GR1600III / GR1600ID
Vylepšené provedení úspěšné sekačky GR1600. Dodává se s dvounožovým sečením a středovým výhozem
do integrovaného sběrného koše (GR 1600III), nebo s bočním výhozem (GR1600ID). Stejně jako ostatní
modely řady GR reprezentuje elegantní design ve spojení s ojedinělou technologií a promyšleným využitím
osvědčených funkcí.
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Technická data
Model

GR1600III

GR1600ID-Infiniti Deck

Motor
Typ
Max. výkon motoru dle SAE

kapalinou chlazený dvouválcový vznětový motor
kW (HP)

Objem palivové nádrže

10 (13,5)

l

18

Rozměry
Celková délka

mm

2 710

1 920

Celková šířka

mm

1 110

1 365

Celková výška

mm

1 190

1 210

Rozvor

mm

Hmotnost

kg

1 280
425

370

Pneumatiky
Přední

15 × 6 – 6 – trávníkový vzorek

Zadní

20 × 10 – 8 – trávníkový vzorek

Převodovka

hydrostatická

Pohon převodovky
Pojezdová rychlost (vpřed/vzad)

kloubová hřídel
km/h

0−10,0 / 0−5,0

Spojka hnací hřídele

hydraulická lamelová spojka v olejové lázni

Pohon žacího ústrojí

kloubová hřídel

Podlaha u řidiče

rovná

Nastavení sedadla

podélné

Ukazatel stavu paliva

standardní

Easy Checker

standardní

Bezpečnostní okruh zapínání žacího ústrojí

standardní

Bezpečnostní okruh startování motoru

standardní

Brzda nožů

integrovaná

Zvláštní příslušenství

deflektor

–

mezinápravové sečení s integrovaným
sběrným košem/deflektor

mezinápravové sečení s bočním
výhozem/mulčování

Technická data žacího ústrojí
Funkce žacího ústrojí
Montáž žacího ústrojí

systém pro rychlou montáž

Nastavení výšky sečení

cm

s předvolbou z místa obsluhy

Šířka záběru

mm

107

Výška sečení

25–102

Počet nožů

2

Směr vyhazování

integrovaným tunelem do koše

vpravo

Technická data sběrného koše
Počet sběrných košů
Objem sběrného koše (celkem)
Materiál použitý na sběrný koš
Vyprazdňování

l

1 integrovaný

–

370

–

látka/ocel

–

ručně, pákou z místa obsluhy

–

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska
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