
Shibaura SX26    

KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA

              Shibaura je tradiční špičkový japonský výrobce zahradní techniky. Firma vznikla
roku  1950  jako  dceřiná  společnost  Toshiby.  Jedná  se  o  velmi  dynamického  výrobce
profesionálních traktorů do výkonu 45 hp, motorů a zahradních sekaček té nejvyšší kvality.
Momentálně Shibaura prodává ročně více než 50.000 ks traktorů do celého světa, nejvíce

do  USA,  Japonska  a  v  posledních
letech  probíhá  větší  expanze  do
Evropy.  Určitou  zajímavostí  je,  že  v
minulosti  se  tyto  traktory  prodávaly
pod  značkou  Ransomes  a  dnes  jsou
motory Shibaura dodávány mimo jiné
např. do strojů Caterpilar do 45 hp.

              Profesionální  traktory
Shibaura  jsou  speciálně  určeny
především pro oblast trávníkářství a do
komunálních  služeb.  Vyznačují  se  při
vyšším  výkonu  relativně  nižší

hmotností s cílem co nejmenšího zhutnění pozemku a obsahují veškeré vybavení a nářadí
standardizované pro evropský (český) trh. Standardem jsou šípové nebo speciální  travní
pneumatiky.  V  nabídce  je  mechanická  i  hydrostatická  verze,  mezinápravový  vývodový
hřídel, standardní 3-bodový závěs, zadní vývodový hřídel a kompletní škála příslušenství.
Vše za velmi příznivé ceny.

Hlavní výhody traktorů Shibaura

 Nový dieslový motor od Shibaury byl vyvinut s ohledem na
co nejnižší hmotnost při zachování odpovídajícího výkonu.
Při  jeho  vývoji  byl  kladen  důraz  na  životní  prostředí.
Motory těchto strojů odpovídají evropským normám EURO
II.  Jsou  tiché  a  vyznačují  se  nízkou  spotřebou.  Údržba
motorů  Shibaura  je  díky  pečlivému  přístupu  japonských
inženýrů velmi jednoduchá. 

 Elegantní vzhled s typickou „Shibaurovskou“ červenou 

 Jednoduchá  obsluha  -  přístrojová  deska  je  přehledná  a
logicky uspořádaná 

 Ovládací  prvky  jsou  šikovně  ergonomicky  zabudovány,
takže je obsluha velmi intuitivní 

 Přepínání náhonu 2x4 nebo 4x4 

 Posilovač řízení v základní výbavě 
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 Nízké provozní náklady, vysoká spolehlivost 

Subkompaktní malotraktor Shibaura SX26

 MOTOR 

Dieselový motor Shibaura, model S773L-EU

Objem válců [cm³] 1131

Počet válců 3

Vrtání a zdvih [mm] 77 x 81

Výkon SAE [hp] 29,9

Výkon DIN [hp/kW] 26 / 19,4

Jmenovit0 ot84kz [ot/min] 3000

Palivová nádrž 25,5 litrů

PŘEVODOVKA

Hydrostatická pohon 4x4, uz. dif., tempomat

Pojezd vpřed – 2 skupiny [km/hod] 0 – 8,1 / 0 – 16,6 

Pojezd vzad – 2 skpiny  [km/hod] 0 – 5,4 / 0 – 11,2 

Řízení
hydraulické

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Nezávislý – zadní [ot/min]
540

                 Mezinápravový/čelní [ot/min]
2200

Výkon [hp/kW]
20,5 / 15,3

Hydraulický systém

3-bodový závěs
Kategorie I

Výkon čerpadla [l[min] 24,6

Zvedací síla [kg]
715

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Mezinápravová žací jednotka Shibaura hnaná hřídelem, 3 
nože, boční výhoz 137cm

ROZMĚRY 

Délka včetně tříbod. závěsu [mm] 2498
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Šířka - šípové/travní pneu. [mm] 1183/1270

Výška vč. ochr. rámu - šípové/travní pneu [mm] 2285/2280

Hnotnost [kg] 700

Poloměr otáčení [mm] 2540

Příslušenství k     malotraktoru Shibaura SX26:

Mezinápravová sekačka + sběrací koš

Mezinápravová  sekačka  má  záběr  1,37m.  Standardně  je
dodávána s bočním výhozem. V nabídce je uvedena možnost
přikoupení sady pro mulčování posekané trávy – vhodné pro
sekání sportovních ploch (dnes se tráva ze hřišť nesbírá, ale
mulčuje-živiny zůstanou na hřišti). 
Sběrací  koš  o  objemu  650l  je  napojen  přes  sací  trubici
z odhozového komína sekačky  do ventilátoru,  který nasává
posekanou trávu do zásobníku. Pohon ventilátoru je zajištěn
od vývodového hřídele traktoru. Tento sběrač lze využít i jako
sběrač listí. Vyklápění koše je hydraulické do výšky  1,8m do
přistaveného valníku, ušetří se tím náklady na nakládku hromad posekané trávy a zvýší se
výkonnost  obsluhy.  Profesionální  sběrač  Matev,  který  jako  jediný  dokáže  vyklápět
doprostřed kontejneru.

Možné další příslušenství

Čelní hydrozávěs, čelní hydraulické vývody + PTO            

- rozvaděč, joystyck, dva hydraulické
okruhy, čelní vývody
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Komfortní kabina s     topením WALTER MAUSER  

Zametací kartáč Tuchell Simplex – 120cm   

 Záběr zametacího kartáče je 1,2m, průměr kartáče je 0,4m. Kartáč lze použít jak pro 
zametání nečistot, tak i pro zametání sněhu. Závěs kat. I. Hydraulické nastavení úhlu 
-20°, 0, 20°.

 Pohon kardanem.
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Shrnovací radlice – čelně nesená 140cm

 Čelní shrnovací radlice, záběr 1,4m. Je připojená na čelním hydrozávěsu traktoru 
kat. I, odpružená.

 Hydraulické nastavení

 Gumový břit

 Opěrná kola

 Trojúhelníkový adapter

 Hadice

Rozmetadlo EX 180

 Jednokotouč. rozmetadlo vhodné i pro zimní
posyp nesené na 3-bodovém závěsu.

 Vhodné jak pro rozmetání soli tak hnojiv
 Polyetylenová násypka na 180 l
 Nerezové dávkovací a rozmetací ústrojí,  

nerez lopatky a dno
 V ceně je i kloubová hřídel

Sněhová fréza SF 1200

Poloprofesionální sněhová fréza 
 Záběr 120 cm
 Komín otočný o 360 st.
 Průměr šneku 50 cm
 Délka odhozu cca 8-20 m 
 Pracovní výkon  4-5 m3/min
 Opěrná kola
 Vyztužení šroubovic
 redukční převodovka na 2000 ot/min 
 Mechanicky otočný komín
 Pro výšku sněhu do 300 
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