
SF2
Your job. Our system.

SF
 2

Ko
si

ar
ka

Wzór kosiarki do dużych powierzchni
Parki, przedszkola, miejsca odpoczynku przy auto
stradach i wszystkie inne tereny, przy których trawa  
mogłaby przeszkadzać – wszędzie tam idealnie 
sprawdza się kosiarka z przednim agregatem tnącym. 
Szybko poradzi sobie nie tylko z trawą, lecz również z 
liśćmi i chwastami. Skoszone w mgnieniu oka!



2,125

Odpowiednio dopasowane 
podłokietniki zapewnią operato-
rowi wygodę i bezpieczeństwo 
także przy ostrych zakrętach i 
nierównym terenie.

 ʨ wysokość wysypu 2125 m
 ʨ wyładunek kosza do tyłu 

– na środek przyczepy lub 
kontenera

 ʨ maksymalna dokładność 
koszenia

 ʨ szerokość zespołu koszącego 
1,37 m lub. 1,52 m

 ʨ centralnie umieszczona  
rura ssąca z turbiną

 ʨ szybkie opróżnianie kosza
 ʨ duża wydajność koszenia
 ʨ dobry dostęp do elementów  

w trakcie czynności 
ser wi so  wych

Wysoka 
wydajność

Hydrauliczny 
wysyp górny 950

Przejrzyste rozmieszczenie 
dźwigni do obsługi kosiska i kosza 
(konsola po prawej stronie).

Regulowana kolumna 
kierownicza.

 ʨ imponująca pojemność 950 l
 ʨ 6-łopatkowa turbina 

wysokiej mocy zasysająca 
skoszoną trawę i liście

 ʨ dodatkowe rozdrabnianie 
materiału

 ʨ szybkie i wygodne opróżnianie
 ʨ wytrzymały materiał wyso-

kiej jakości
 ʨ system równomiernego 

rozkładania trawy w koszu
 ʨ duże zagęszczenie skoszo-

nego materiału

Duże kosze na 
trawę i liście

 ʨ komfortowa praca
 ʨ ergonomiczny układ wszyst-

kich dźwigni obsługowych
 ʨ dobra widoczność agregatu 

koszącego
 ʨ prosta obsługa jazdy przy 

użyciu 2 pedałów
 ʨ wyjątkowo prosta regulacja 

wysokości cięcia

Proste w obsłudze 
i ergonomiczne 
sterowanie



Nieraz trzeba skosić mocno przerośniętą trawę, 
a nawet spore chwasty i małe drzewka. Agregat 
koszący 1,52 m posiada wahliwe końcówki noży, 
które poradzą sobie z grubszymi przeszkodami. 
Nie przeszkadza to kosiarce za chwilę kosić z 
dobrą jakością ładniej utrzymanych terenów. 
Firma ISEKI opracowała kosiarki przy udziale 
profesjonalistów z zakładów komunalnych i 
zakładów zieleni miejskiej. Maszyny nie tylko 
precyzyjnie i niezawodnie koszą. Dbają również 
o to, by problem ilości skoszonego materiału był 
jak najmniejszy. 6-łopatkowa turbina wysokiej 
mocy zapewnia równomierne napełnianie 
zbiornika, zagęszczając jednocześnie skoszoną 
trawę. W mistrzowski sposób.

Idealna maszyna do wyładunku 
na przyczepy z wysokimi burtami.

2 gumowe odbojniki dają opty-
malne zabezpieczenie podczas 
manewrów.

»Wcześniej musiałem co chwila 
opróżniać kosz w kompostowniku. 
Od czasu, gdy pracuję na ISEKI SF 2 
nie muszę tak często tego robić.«

Dla wszystkich, którzy chcą 
mieć przewagę
Wydajna maszyna firmy ISEKI  
gwarantuje sukces w ramach 
wszelkich prac związanych z 
pielęgnacją zieleni.

Duży kosz, bogate wyposażenie
950 litrów pojemności i 33 KM mocy silnika (model 
SF 235) gwarantują skuteczną realizację prac z  
uwagi na dużą wydajność koszenia i mniejszą ilość  
procesów opróżniania. Dodatkowo wysokość wysypu  
2125 m umożliwia bezproblemowe opróżnianie 
materiału do podstawionych przyczep.



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

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

Model 

SF  224 SF  235 

Silnik 

Rodzaj paliwa Diesel Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)

3 
1123

3
1498

Nominalna prędkość obrotowa 
(obr./min)

2600 2600

Moc wg ECE R120 (kW) 16,1 24,2 

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

21,9
65

32,9
94

Przekładnia

Przekładnia Hydrostat Hydrostat 

Maks. prędkość jazdy do przodu 
(km/h)

15 15

Osie

Napęd na wszystkie osie standard standard

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm) 2725 2725

Wysokość całkowita (mm) 2120 2120 

Szerokość całkowita (mm) 1260 1260

Waga ze standardowym  
ogumieniem (kg)

1180 (z kosiarką i koszem) 1270 (z kosiarką i koszem)

Zespół koszący

Szerokość cięcia (mm) 1370 Opcje: 1370 / 1520

Kierunek wyrzutu Tył Tył

Ilość noży (szt.) 2 2 /4

Kosz

Pojemność (l) 950 950

Wysokość wysypu (mm) 2125 2125


