John Deere 1200A
Stroj na úpravu golfových hřišť, bunkerů a parkurů

Výkonnost a pohodlí
Uhrabovače John Deere 1200A pomohly
odbourat předsudek, podle kterého prý
je péče o plochy hřišť, bunkerů a parkurů
nákladná.
Naopak, tyto stroje upraví povrch levně, přitom dokonale, spolehlivě a rychle. Čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec Kawasaki
s objemem 286 cm3 a více než dostačujícím
výkonem 10 koní je hospodárný a tichý.
Není divu, že si vystačí s palivovou nádrží na
13,2 litru.
Plynulou změnu rychlosti v rozmezí nula
až 18,5 km/h zajišťuje variátor, přenášející
otáčky na rozvodovku a zadní nápravu
Kanzaki.
Měkké, seřiditelné sedadlo s vysokým
opěradlem zaručuje bezvadný komfort.
Řidič z něj dobře vidí na svoji práci a veškeré
ovladače a páky má pěkně při ruce. Čelní
radlice, mezinápravový kultivátor i vzadu
nesené hrábě se lehce zdvihají i spouštějí
do záběru. Široké pneumatiky se neboří a
zaručují dobrý záběr.
Pro všestranné využití se k našim uhrabovačům dodává široký sortiment nářadí a
příslušenství.
John Deere 1200A – vychutnejte si opravdovou výkonnost a pohodlí!
Volitelné přední
a zadní světlomety
zlepšují výhled i
bezpečnost
při práci za úsvitu
nebo za soumraku.
Praktickým doplňkem je rovněž zadní box na osobní
věci a nářadí.

Seřiditelné sedadlo
s vysokou opěrkou
je velmi pohodlné.
Po jeho odklopení
získáte výborný
přístup k motoru.

Volant s převodem řízení 8,3:1
jde krásně lehce,
přístrojová deska
má všechny ovladače v pohodlném
dosahu.

Čelní radlice je
vyrobena z materiálu odolného
proti opotřebení.
Dodává se ve
více rozměrech a
provedeních.

Specifikace John Deere 1200A
Motor

čtyřtakt. jednoválec

Objem

286 cm3

Výkon

7,5 kW (10 koní)

Chlazení

vzduchem

Mazání

tlakové

Startér

elektrický

Palivová nádrž
Palivoměr
Převodovka

Zadní hrábě se
zdvihají stiskem
tlačítka. Jsou
dostupné ve dvou
provedeních pro
požadovanou
úpravu povrchu.

18,5 km/h

Délka

1676 mm

Šířka

1473 mm

Výška

1041 mm

Poloměr otáčení

305 mm

Hrábě – max. záběr

1981 mm

Hmotnost přívěsu
Směr jízdy vpřed
a vzad se snadno
ovládá pomocí
dvou vedle sebe
umístěných pedálů.

Zásluhou velkého
úhlu natočení
předního kola činí
poloměr otáčení
pouhých 305 mm.
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plynulá, variátor

Maximální rychlost

Hmotnost
Pro rovnoměrné
rozhrnutí povrchu
lze využít mezinápravový kultivátor
nebo skrejprovou
radlici.

13,2 litru
standardně

Brzdy

238 kg
227 kg
kotoučové

