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JACOBSEN Tri-King 1900 D 3WD
Jacobsen Triking je kvalitní a lety prověřený model s velmi dlouhou životností a vysokou spolehlivostí
provozu. Posekání fotbalového hřiště trvá cca do 60 min (plocha 7500 m2).  Po střihu vřetenovou
sekačkou je tráva v mnohem lepší kondici než po posečení sekačkou rotační. Řez je čistý a rovný,
tráva  více  odnožuje  a  houstne.  Výsledkem  je  krásný  zelený  trávník.  Vzhledem  k  záběru  a  nižší
spotřebě paliva oproti benzínovým sekačkám velká roční úspora PHM a ostatních nákladů.

 3-válcový, vodou chlazený dieselový motor Kubota
       o výkonu 19hp (14,2kW)
 tří-vřetenová sekačka
 7-mi nožová vřetena, nesená
 záběr vřetene 66 / 77cm
 šířka záběru 180 / 210 cm 
 výška střihu 9 – 70 mm
 hydraulicky ovládaný zdvih a hydraulický  
       pohon vřeten
 hydrostatický pohon sekačky
 hydrostaticky ovládané řízení
 náhon na všechna 3 kola
 přední rýhované válce 
 zadní hladké válečky 
 stěrky válců
 sběrače trávy
 back lapping – broušení vřeten při zpětném chodu

Standardní výbava:
Cena  zahrnuje  stroj  s  pohonnou  jednotkou  a  potřebným  příslušenstvím  =  sada  7-mi
nožových vřeten, přední rýhované válce, zadní hladké válce a stěrače válců. Je zde i možnost
příplatkové sady vertikutačních vřeten (pouze 183cm).

Přednosti sekaček TriKing 1900:

- Posekání fotbalového hřiště trvá cca 60 min (plocha 7500 m2). 
- Po střihu vřetenovou sekačkou je  tráva  v  mnohem lepší  kondici  než po posečení

sekačkou rotační. Řez je čistý a rovný, tráva více odnožuje a houstne. Výsledkem je
krásný zelený trávník. 

- Frekvence sečení je min. 2x týdně, což se může zdát jako nevýhoda, ale doba sečení
je  velice krátká.  Tato častá frekvence sečení  má pro trávník  mnoho výhod,  jak je
napsáno o odstavec výše (hlavně trávník lépe odnožuje, nedrnovatí a houstne).
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- Spotřeba paliva je závislá na hustotě porostu, vlhkosti, druhu trávy a hlavně na výšce
trávy. Námi měřená spotřeba je 1,5 l nafty na 1 hřiště. V praxi se spotřeba pohybuje
kolem 1,5 – 2 litrů.

- Nižší náklady na opravy – u rotačních sekaček hobby nebo poloprofi často dochází
k poruchám  (klínový  řemen,  ložiska,  pojezdové  ústrojí,  horší  materiál  nožů).  U
sekačky Jacobsen je spolehlivost na vysoké úrovni a i u repasovaných strojů máme
minimum servisních prací.

- Broušení vřeten je dvojí. Jednou za týden nebo za 14 dní podle frekvence sečení se
provádí  „lapování“.  To provádí  obsluha sama.  Spustí  se zpětný chod a vřeteno se
namaže brusnou pastou a ostří znovu získá svou ostrost. 

- Samotné  broušení  vřeten  se  provádí  v zimním  období  na  speciálních  bruskách,
vřetena se sundají a na paletě se sváží do našich servisních středisek. Podle frekvence
sečení se vřeteno brousí 1x za rok nebo 1x z 2 roky.

- Dlouhá životnost. Sekačky TK nám slouží na hřištích i s počtem přes 10 000 Mth. Při
zakoupení  i  použitého  stroje  s počtem 1200Mth  vás  stroj  „přežije“.  Ročně  se  při
sečení 1 hřiště najede v průměru jen 80 - 100 Mth. 

- Fotbalisti jistě ocení i lepší a profesionální napruhování hřiště.
- Vzhledem k záběru a nižší  spotřebě paliva oproti  benzínovým sekačkám je u této

sekačky velká roční úspora PHM a ostatních provozních nákladů.
- Avizované  jednoduché nastavení výšky sečení u obdobných konkurenčních modelů

nevydrží nastavené po celou sezonu rovnoměrně, a časté štelování značně náročné!
Tradiční  systém,  používaný  u  strojů  TriKing  (prověřen  již  20ti  letým  provozem)
nastavíte jen jednou! Prakticky se výška sečení mění jen 2x ročně (na letní období).
Doba přenastavení 3 vřeten činí okolo 10 minut!

Reference 
Většina golfových hřišť a většina prvoligových a druholigových fotbalových klubů 
Sparta Strahov – 2 ks, Sparta Letná – 1 ks, ČSTV Strahov – 2 ks, Slavia Praha, 
fotbal. hřiště Jablonec, Liberec, Ostrava, Teplice, Most, Plzeň atd., SK Krč baseball, baseball
Ostrava,  Rugby  Říčany,  sportovní  kluby,  druhá  liga  např.  FC  Hradec  Králové,  TSHK,  SK
Rakovník, Vítkovice, Třinec, Karviná, Kroměříž, Velké Popovice, Velim, Čimice, Admira Praha,
Pelhřimov, Písek, atd. 

Obchodní podmínky:

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
Záruka 3 měsíce na použitý.
Servis a dodávky náhradních dílů je samozřejmostí.
Zaškolení a odborné rady v ceně výrobku.

Cena neobsahuje pouze dopravu na místo určení.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na emailu info@travnikyhk.cz
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