
Made in Germany

Sortiment

Přídavná zařízení  
pro ISEKI  SXG 216

D I E  E R S T E N  B E I  A R E A L M A S C H I N E N

 Jeden čelní závěs umožňuje montáž
všech typů přídavných zařízení:

 Hydraulicky poháněný zametací kartáč, záběr 125 cm

 Odpružená sněhová radlice s břitem
ROBALON, záběr 125 cm

 Hydraulicky poháněný rotační
odstraňovač plevelů, průměr disku 40 cm

 Tepelný vypalovač plevelů, záběr
100 cm

 Fukar na listí s průmyslovým
motorem Honda
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Motor 6,6 kW (9 k) průmyslový motor Honda

Výkon 60 m3 / min

Provedení Odhlučněná turbína, hliníkové oběžné kolo, plastová skříň, plynule 
nastavitelná usměrňovací klapka klikovým mechanizmem, nastavení 
výfuku vlevo, vpravo a dopředu, dosah cca 8 m, odstavné podpěry, 
opěrná kola na kuličkových ložiscích 4.00-8 

Radlice 3,0 mm ocel, 30-násobně lomený štít, odpružení vratnými pružinami, stavitelné plazy   

Záběr 125 cm

Výška štítu 45 cm

Zdvih hydraulický

Boční natáčení vlevo/ vpravo, hydraulické

Břit ROBALON, vícenásobně použitelný

Příslušenství na přání

Opěrná kola místo plazů

Sněhová radlice

Typy kartáčů kombinovaný, sněhový, s drátěnými vlákny

Záběr 125 cm

Průměr válce 37 cm

Pohon hydraulický, max. 180 ot/min.

Příslušenství na přání
Boční přimetací kartáč Ø 40 cm, mechanický pohon

Zásobník nečistot plastový, objem 75 l

Gumové zástěrky proti odstřiku, při zametání bez zásobníku nečistot

Provedení, technická data: 

Zametací kartáč

Fukar na listí

Záběr 100 cm

Zapalování piezoelektrické

Regulátor průtoku ano

Výkon 110 kW

Hodinový výkon 5000 m2/h

Spotřeba plynu 8 kg/h

Tepelný vypalovač plevelů

Průměr disku 40 cm

Polohování mechanicky ve 2 směrech

Typ svazků svazky plochého drátu

Počet svazků 8

Zábrany proti odlétajícímu materiálu

Rotační odstraňovač plevelů

®

Arealmaschinen GmbH

Dvouletá tovární záruka!

Přídavná zařízení pro ISEKI série SXG 216

www.kersten-maschinen.de www.npprofi.cz

Kompletní sortiment komunálního 
nářadí Kersten pro stroje všech 

výrobců naleznete na www 
stránkách výhradního dovozce do ČR 

www.npprofi.cz




