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Profesionální údržba
travnatých ploch
Americké sekačky Scag zajišťují nejen profesionální údržbu travnatých ploch, ale jsou i průkopníky technologie sečení
bez sběru. Vyznačují se extrémně rychlou obratností, jednoduchou, bezpečnou a přesnou manévrovatelností. Oproti
klasickým travním traktorům jsou sekačky Scag s „0“ poloměrem otáčení až 3x rychlejší při stejném záběru žacího
ústrojí. Navíc samotný provoz šetří až 50 % nákladů. Řadí se tak mezi špičku ve svém oboru.
Výhradním dovozcem profesionálních sekaček Scag do České republiky je kopřivnická společnost Agrocar
s. r. o. Při koupi sekačky Scag kupujete kvalitu, kterou potřebujete a bez
které se neobejdete. Kvalita je na
1. místě. Scag – to je robustně dimenzovaná konstrukce stroje, výběr
kvalitních materiálů a komponentů,
vysoká kvalita zpracování a vlastní
produkce ve Wisconsinu (USA).

Spolehlivost
U jakýchkoliv profesionálních strojů
je extrémně důležitá jejich spolehlivost. U strojů na údržbu travnatých
ploch to v sezóně platí dvojnásob.
Z velké části samozřejmě závisí na
údržbě a pravidelných prohlídkách.
I na to Scag myslel. Je vybaven digitálním počítadlem motohodin MarbainTM. Ocel žacích nožů má až o 50 %
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vyšší životnost a snadno se výměňují.
Stejně tak snadno vyměníme olej
a vyčistíme filtry (cyklonové HeavyDuty předfiltry).
Samozřejmostí je profesionální servisní zázemí. Prostřednictvím autorizovaných obchodních a servisních
zástupců je servis zajištěn do 24 hodin.

Pět modelů
Na výběr je pět modelů se záběrem
sečení od 81 až do 183 cm. Výkon
motorů se pohybuje od 15 do 29
koní. Kromě benzínových je k dispozici i dieselový motor. Žací ústrojí jsou určena pro extenzivní i intenzivní údržbu. Díky této široké škále
nabídky vám Scag poskytuje vždy
to nejlepší a nejvýhodnější řešení.
Nejjednodušší dva modely jsou
ručně, respektive ergonomicky vedené (Scag SW, SWZV PRO-V
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a Scag V-Ride – SVR). Určeny jsou
zejména pro dokončovací práce
a pro rozsáhlé a velmi členité
plochy.
Střední řadu zastupuje model Scag
TIGER CAT (STC). Určen je pro intenzivní údržbu s maximální produktivitou ve své třídě. Jedná se o cenově
nejdostupnější profesionální Zeroturn. Shodný konstrukcí, ale s vyšším
výkonem je Scag Wildcat. Vybaven je

olejovým chladičem hydrauliky pro
větší výkon a maximální nasazení.
Nekorunovaným králem je nejvýkonnější model – Scag Turf Tiger
určený pro extenzivní i intenzivní
údržbu. Vybaven je mimo jiné patentovanou bezpečnostní technologií
mulčování Humus Safety určenou do
extrémních podmínek.
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