Opties

Schrapers

Grasopvangbak

Fairwaymaaier

Specificaties*
SR888

Model
Afmetingen
Lengte
Breedte

maaien
transport

Hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte

voor
achter

Bodemvrijheid
Banden

(mm)

2750

(mm)

2870

(mm)

2195

(mm)

2100 (incl. beugel)

(mm)

1595

(mm)

1735

(mm)

1150

(mm)

160

voor

24x12.00-12 4PR

achter

20x8.00-10 4PR

Gewicht

(kg)

1550

Motor
Model

Shibaura N844L

Type

watergekoeld, 4-takt, diesel

Aantal cilinders

4

Inhoud

(cc)

Motorvermogen/ toerental

2216

(DIN kW (hp) / rpm)

Brandstoftank

33,6 (45) / 2700

(l)

43

Accu

75D26L

Transmissie
Type

hydrostatisch, 2 groepen laag/ hoog, autom. 4WD of permanente 4WD

Remmen

natte schijven

Besturing

hydraulisch stuurbekrachtiging
vooruit

Groep

2

achteruit

Rijsnelheid

2

vooruit

(km/u)

L: 0 ~ 11,8

H: 0 ~ 17,1

achteruit

(km/u)

L: 0 ~ 8,3

H: 0 ~ 11,9

Fairway maaier
Totale maaibreedte

(mm)

Maaibreedte kooi

(mm)

2500
560

Kooi diameter

(mm)

Ø 178

Maaieenheden
Maaihoogte

9-messen (standaard), 7/ 11-messen (optie)
(mm)

7 ~ 30
* Technische veranderingen onder voorbehoud.

Belangrijke informatie

Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de
• bedieningsen veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

Dealer:
SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
T. (0031) 026 326 9999
F. (0031) 026 326 9990
E. info@shibaura.com
I.
www.shibaura.com

SR888

Lichtgewicht en compact ontwerp, uitstekend bedieningscomfort en prachtig maairesultaat. Laag zwaartepunt garandeert stabiel werken
op ongelijkmatige ondergrond. De mechanische 4WD is ideaal voor het werken op hellingen zonder vermogensverlies.
Comfortabele bediening
Een in gewicht instelbare en verschuifbare stoel en een in hoek- en
hoogte verstelbaar stuurkolom zorgen voor een prima bedieningscomfort.

SR888

Uitstekend zicht op
de maaikooien

Opklapbare stoel

Maaibreedte: 2500 mm

In hoek- en hoogte
verstelbaar stuurkolom
In gewicht instelbare
stoel

Veiligheidskenmerken

Verschuifbare zitting

De maaiunits stoppen bij het
heffen van de kooien.
Motor stopt als de bestuurder
van de stoel af gaat.

Shibaura dieselmotor
De fairwaymaaier is uitgerust met een
45 pk Shibaura motor.

Optimaal bedieningsgemak
Ergonomisch ontworpen instrumentenpaneel voor gemakkelijke bediening.

Gemakkelijk onderhoud - vermindert de service tijd
Toegang tot alle belangrijke servicepunten is eenvoudig door opklapbare bestuurdersstoel en volledig te
openen motorkap.
Radiateur kan gemakkelijk schoon gemaakt worden door het openen van het voorscherm en uitnemen van
het beschermﬁlter.

Backlapventielen
Alle maaiunits kunnen afzonderlijk worden
aangedreven, waardoor het backlappen
veilig en eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Eenvoudig afstellen van de maaiunits
Middelste maaikooien kunnen eenvoudig gedraaid en zijwaarts verschoven worden
voor het afstellen van de steunen van de wals, maaihoogte en de grasuitstootklep.

Gemakkelijk afstellen van de maaihoogte

