
SR370EU
Driedelige kooimaaier



            Belangrijke informatie •	 Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de 
 bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

Model SR370EU

Motor

Model SHIBAURA S773L

Type watergekoelde 3 cilinder diesel

Vermogen (SAE pk (kW)) / (DIN pk (kW)) 16,8 (29,4) / 16,8 (22,8 )

Toerental (omw./min.) 2600

Inhoud (cc) 1131

Tankcapaciteit (l) 28

Afmetingen

Totale lengte (mm) 2500

Totale breedte (incl. kooien) (mm) 2035

Totale hoogte (incl. stuur)  (mm) 1400

Gewicht  (kg) 935

Bandenmaat voor 20 x 10.00-10

Bandenmaat achter 20 x 10.00-10

Transmissie

Type & aandrijving HST/ 2WD & 4WD schakelbaar

Rijsnelheid vooruit (km/u) 0 - 9,0 / 0 - 18,0

Rijsnelheid achteruit (km/u) 0 - 4,5 / 0 - 9,0

Vooruit/ achteruit Dubbele pedalen

Besturing Hydraulische stuurbekrachtiging

Rempedaal Pedaalblokkering

Kooimaaier

Totale maaibreedte  (mm) 1800

Kooi diameter  (mm) 178

Kooi breedte  (mm) 660

Aantal messen 7 messen (standaard)

Frontrol  (mm) ø 80 (geribbeld)

Achterrol  (mm) ø 76,3 (glad)

Maaihoogte  (mm) 10 ~ 60

Opties zonnedak / veiligheidsnet / opvangbak

Dealer:

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

SPECIFICATIES*

Veelzijdig en nauwkeurig maaien

Goede terreinvolging
SR370EU levert goede prestaties op een 
glooiend terrein door de grote slag van 
de kooien, ook als de achterste kooi in de 
voorste stand staat (zonder opvangbak).

Gewichtsoverdracht systeem
Het gewicht van de kooien wordt gelijkmatig ver-
deeld, het zorgt voor een gelijkmatig maairesultaat 
en hoge prestatie bij het maaien op hellingen.

Drukveren
Voorkomt het klapperen van de 
kooien bij hoge werksnelheid door 
het tegen de grond drukken van de 
kooien.

Kooien omhoog en omlaag
Kooien kunnen makkelijk en veilig door 
de bestuurder bediend worden 
zonder het loslaten van het stuur.
Eenvoudig backlappen. Uitstekende stabiliteit op hellingen

Wijde spoorbreedte voorwielen in com-
binatie met het lage zwaartepunt, kan de 
SR370EU geweldig presteren op 
hellingen. Bovendien kan de SR370EU 
erg kort draaien door  de korte wielbasis. 

Hoge rugleuning
Comfortabele bestuurdersstoel, goed 
bestand tegen trillingen en een 
verstelbare stuurkolom.

4WD/2WD schakel hendel

Aparte pedalen voor voor- en 
achteruit rijden.

Makkelijk onderhoud (kooi schuifsysteem)

Hoge werk efficiency door snel rijden met een 
maximum snelheid van 18 km/u (2WD).
Uitstekende stabiliteit met een optimale balans 
van de voor- en achterwielen en laag zwaartepunt.  
Grote prestaties bij het rijden op hellingen, groot 
motorvermogen, optimale balans, HST 
en 4WD.

sportvelden
parken

fairways

* Technische veranderingen onder voorbehoud.




