
Tuin & Gazon Tractor GT161
  12,5 kW (17 pk)



Eigenschappen:

•  Geluidsarme Shibaura dieselmotor 17 pk.

•  Standaard uitgevoerd met hydrostatische 
 transmissie. Met één voet kan men zonder 
 te ontkoppelen vooruit en achteruit rijden, 
 alsmede sneller en/ of langzamer rijden.

•  De gekozen snelheid kan men d.m.v. een 
 zgn. “cruise control” vastzetten en daardoor 
 alle aandacht richten op het werken bij die 
 gekozen snelheid. Bij het gebruiken van de 
 rem wordt de cruise control uitgeschakeld.

• Stuurbekrachtiging is standaard op de GT161. 
 Dit vergroot het gemak van de besturing en 
 daardoor de veelzijdigheid.

• Doordat koellucht vanaf de bedieningszijde 
 wordt aangezogen heeft de chauffeur geen  
 hinder van warme motorlucht. Daardoor 
 tevens geen last van het naar de bedienings-
 plaats blazen van stof en grasdeeltjes.
•  De uitermate korte draaicirkel maakt het  
 maaien rond bomen en van hoeken rond 
 gebouwen mogelijk.

•  Voor extra veiligheid: De motor start niet tenzij 
 de HST-pedalen in neutraal stand staan, maai-
 koppeling handel op “OFF” en rempedalen op 
 “PRESS”. Zodra de chauffeur van de zitting 
 afgaat, stopt de motor. Indien de tractor op de 
 handrem staat, kan men zonder dat de motor 
 stopt, van de zitplaats gaan.

•  De maaier wordt hydraulisch geheven.

•  Door middel van een aandrijfas werkt de  
 maaier regelmatig zonder krachtverlies.

•  Brandstofmeter is standaard.

•  Maaier met 3 messen maait alle soorten gras 
 moeiteloos en verwerkt zonder stagneren het 
 gemaaide gewas. Doordat de messen elkaar 
 overlappen ontstaan er geen strepen.

•  Tien hoogteverstellingen maken het op juiste 
 hoogte maaien mogelijk (verstelbaar van 25 tot
 108 mm).

•  Uren-/ toerentellers zijn standaard.

•  Cabine, sneeuwblazer, sneeuwschuif, rolbezem 
 en grasopvangsysteem zijn als extra leverbaar.
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Lengte (mm) 1910

Breedte (mm) 990

Hoogte (mm) 1210

Wielbasis (mm) 1265

Spoor-
breedte

Voor (mm) 770

Achter (mm) 666/ 713

Min. bodemvrijheid (mm) 160

Gewicht zonder maaier (kg) 382
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Model E673

Type 3 cil. watergekoelde diesel

Inhoud (cm3) 676

Max. vermogen (kW (pk)/ rpm) 11/ 16/ 3200

Tankinhoud (l) 16

Startsysteem Elektrisch

Accu (V-A) 12 - 28
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Achter 2.3x10.50-12
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Aftakaskoppeling Dubbele V-snaar

Remsysteem Mechanische schijf

Transmissie Hydrostatisch

Besturing Stuurbekrachtiging

Min. draaicirkel (mm) 810

Snelheid vooruit (km/u) 1 = 0~6,6   2 = 0~12,8

Snelheid achteruit (km/u) 1 = 0~3,3    2= 0~6,4
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Model/ Gewicht (kg) MM48/ 88

Type Riemaandrijving

Maaibreedte (mm) 1220

Aantal messen 3

Maaihoogte (mm) 25-108

Hoogte verstelling 13 hoogtes
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Brandstofmeter Standaard

Stoelverstelling Standaard

Stoel Met vering

SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
Tel.  (0031) 026 326 9999
Fax  (0031) 026 326 9990
E-mail: info@shibaura.com
www.shibaura.com

Dealer:

Specifi caties*

*Technische veranderingen onder voorbehoud


