Model R kombinuje prémiové vlastnosti sekaček Walker spolu s potřebami soukromých
uživatelů. Spojení motoru Kohler o výkonu 21 HP a funkcí Smart-Choke spolu s kompaktními
rozměry umožňuje rychlé sečení, krásný střih a vysokou manévrovatelnost na malé ploše. Díky
těmto vlastnostem je model R oblíbený nejen u soukromých uživatelů, ale i u profesionálů.

Typ: Sekačka s nulovým poloměrem otáčení a předním sečením
Ideální aplikace: Rezidenční a komerční plochy, komunální služby
Klíčové vlastnosti: Obratnost, rychlost, spolehlivost

Specifikace motoru
• Výrobce/Model: ................... Kohler KT620

• Objem: ................................ 660 cm3
• Počet koní/RPM: ................. 21/3600
• Kroutící moment: ................ 48,6 Nm
• Palivo: ................................. benzin
• Objem nádrž: ...................... 11,5 l
• Chlazení: ............................. vzduchem
• Mazání: ............................... tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje
• Vlastní diagnostika, počítadlo MTH
• Elektromagnetická spojka pohonu žací hlavy
• Hydrostatický pojezd – každé kolo má svůj pohon
• Snadný přístup pro údržbu
• Pohon žací hlavy řemenem
• Pracovní rychlost 10 km/h

Výbava nabízeného stroje
• Žací hlava pro mulčování DM42-R (107 cm)
• Pneu 18 x 8.5-10 Turf Tire
• Záruka: 24 měsíců

Váha & Rozměry
• Stroj + žací hlava: 250 kg
• 107 cm (V) × 110 cm (Š) x 236 cm (D)
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Přední sečení se záběrem 107 cm spolu
s kompaktností stroje zaručují rychlou
práci jak na rozlehlém pozemku, tak i na
malém prostoru, kde jsou potřeba malé
rozměry a obratnost. To vše díky konceptu
sekaček Walker.

Sklopením těla sekačky a žací hlavy získáte snadný přístup pro údržbu,
čištění či výměnu nožů.

Unikátní řízení Walker kombinuje páky
řízení a páku rychlosti pojezdu, kdy pouze
dvěma prsty ovládáte směr jízdy, otočení
se na místě i brždění. Rychlost pojezdu
navolíte pákou a můžete se věnovat
pouze kontrole směru jízdy. Ovládací
prvky stroje jsou navržené tak, aby
umožňovaly ovládání stroje naprosto bez
námahy. Neexistuje žádná jiná sekačka,
která by byla tak hbitá a současně tak
jednoduše ovladatelná.

Přední sečení a nulový poloměr otáčení
umožní rychlou a precizní práci kolem
překážek. Již žádné složité manévrování.

Srdcem stroje je motor Kohler KT620
s funkcí Smart-choke, která zajistí
pohodlný
start
za
jakýchkoli
teplotních podmínek. Vysoký výkon,
nízká spotřeba a v praxi ověřená
spolehlivost.

Předsazené čelní sečení a nízký profil žací hlavy umožňuje
sekačce pracovat v místech, která jsou pro ostatní stroje
na trhu nedostupná. Snadno tak posečete trávu pod
lavičkami, ohradou či pod větvemi okrasných keřů či
jehličnanů na vaší zahradě.
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