Robustní. Obratný. Rychlý. Spolehlivý. Bezpečný. Tak charakterizuje ve zkratce americký výrobce své profesionální sekačky Scag
s nulovým poloměrem otáčení, Zero-turn.
Výrobní závod, který sídlí v americkém městě
Mayville ve státě Wisconsin, se již dlouho specializuje na sekačky s „0“ poloměrem otáčení
k profesionální údržbě zelených ploch, a to
intenzivních i extenzivních. Na rozdíl od klasických travních traktorů jsou stroje Scag při
stejném záběru žacího ústrojí až třikrát rychlejší,
navíc ušetří až polovinu provozních nákladů.

Pro maximální výkon
Standardem u strojů Scag Turf Tiger je extrémně
tuhý dvojitý čtyřhranný celosvařovaný rám. Pohon je založen na dvojité nezávislé hydraulice.
Pojezdová kola na každé straně využívají vždy
svá axiální čerpadla a hydromotory, odděleně
řízené ovládacími pákami. K pohonu jsou využívány benzinové i dieselové motory Kawasaki,
Kohler a Caterpillar s cyklónovými vzduchovými
filtry, dostatečně objemnými nádržemi a nízkou
spotřebou paliva.
3-nožové žací ústrojí je vyrobené ze silnostěnné
oceli, ocelolitinový domeček nožového hřídele
je v trojitém uložení. Ve srovnání s hliníkem je
ocelolitina pevnější a odolnější proti nárazům.
Kuželíková ložiska snesou oproti kuličkovým
větší radiální i axiální zatížení a mají o polovinu delší životnost. Nožová hřídel má průměr
28,5 mm, je dutá a je z tvrzené oceli. Velký
průměr přispívá k lepšímu přenosu výkonu
a krouticího momentu. Hřídelí prochází šroub
nože zajištěný maticí v horní části nad řemenicí. Díky tomuto řešení dojde při nárazu
nože na překážku k prokluzu šroubu, čímž se
prodlužuje nejen životnost nože a hřídele, ale
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v profesionální údržbě zeleně

i klínového řemene. Nože jsou vyrobeny ze
speciální velmi tvrdé, odolné a lehké, tzv. marbainové oceli, což prodlužuje jejich životnost
a snižuje provozní náklady. Udržují si také déle
ostří a není třeba je tak často brousit. Vzhledem
k tomu, že jsou lehké, je provoz nožů tichý a pro
pracovní otáčky stačí nižší výkon.

Mulčování, výhoz i sběr
Žací ústrojí je poháněno pomocí samonapínacích bezúdržbových kevlarových klínových
řemenů a poté přes kloubový kardanový hřídel
přizpůsobující se poloze žacího ústrojí. Přenos
výkonu a krouticího momentu od motoru zajišťuje elektromagnetická spojka. Lze zvolit zadní
nebo stranový výhoz, k němuž je možné přidat
sběrací zařízení nebo si vybrat extenzivní nebo
intenzivní mulčování. Při vývoji žacího ústrojí
kladli konstruktéři vysoký důraz na bezpečnost
a komfort obsluhy. Stroje Scag jsou vybavené
digitálním počítadlem motohodin, žací nože
mají dlouhou životnost a velmi snadno se vyměňují. To platí i o výměně olejů a čištění filtrů.

Široký sortiment strojů
K dispozici jsou profesionální sekačky se
záběrem od 91 až do 183 cm a výkony 20 až
36 k. Nabídka modelů začíná u stojící verze
s ergonomickým ovládáním a s hydrostatickou převodovkou - V-Ride – SVR. Střední řadu
profesionálních sekaček reprezentuje model
Scag Tiger Cat (STC) s maximální produktivitou

reklamní prezentace
ve své třídě. Jedná se o cenově nejdostupnější
profesionální Zero-turn. Nejvýkonnější model
Scag Turf Tiger (STT) je určený pro profesionální
extenzivní i intenzivní údržbu. Novinkou je
model Scag Cheetah (SCZ), který je určen pro
rozsáhlé plochy průmyslových areálů, parků,
nemocnic, lázní apod.

Nejnižší provozní náklady
Porovnáme-li provozní náklady strojů Scag
s technologií mulčování a žací techniky se
sběrem trávy, tak při shodné šíři záběru 132137 centimetrů zaplatíme za mulčování 1 m²
cca 0,20 Kč. U sběru, kde náklady zvyšuje svoz
odpadu, je to již přes 0,60 Kč. Uvažujeme-li
za sezónu u mulčování dvanáct a při sběru
pět sečí, činí roční úspora přes 80 000 korun
ve prospěch mulčování.
Společnost Agrocar je připravena předvést
techniku Scag přímo u potenciálních zákazníků,
kteří si mohou stroje sami vyzkoušet. Můžete
si také před nákupem stroj bezplatně na 1 den
zapůjčit pro vlastní odzkoušení přímo v podmínkách vašeho provozu. K prodeji patří i poradenství a servis prostřednictvím vyškolených
prodejních a servisních zástupců do 24 hodin
po celé České republice. Stroje se můžete nakoupit také prostřednictvím úvěru či leasingu.

11

