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Kawasaki FS691V

726 ccm

16 l  /  4,2 gal

24 HK / 17,9 kW SAE J1940

Blyfri bensin

Hydrostatisk

9 l  /  2,4 gal

0 – 8 kmh  /  0 – 5 mph

360°, 4-hjulsstyrning

16 × 6.50-8

123 cm  /  48,5 in  (4 knivar)

9 – 14 cm / 7 – 12 cm  /  3,5 – 5,5 in / 2,8 – 4,7 in

Electromagnetisk

Kapacitet upp till 7000 m2/h  /  1,73 acres/h

3,5 l/h  /  0,95 gal/h

55°  /  143% *

164 × 143 × 82,5 cm  /  65 × 56 × 32,5 in

387 kg  /  853 lb 

KONTAKT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 2SGS

SPIDER ILD02
FLERA MODELLER

SPIDER ILD01

ALL TERRAIN • ALL GRASS • ALL PEOPLE

Spider 2SGS är den enda gräsklipparen på 

marknaden som är avsedd för underhåll 

av gräsytor i solcellsparker. Baserad 

på det testade och beprövade Spider 

ILD02-chassit. En sänkt profil gör Spider 
2SGS bättre lämpat för klippning under 

solpaneler. Våra designers tog hänsyn 

till att de flesta solcellsparker är byggda 
i varmare klimat och miljöer, därför har 

Spider 2SGS ett speciellt byggt övre lock 

med öppet metallnät på sidorna. Detta 

gör klipparen lämpligare för extremt varma 

platser med ökad kylförmåga för motor och 

hydrauliksystem. 

Tack vare det patenterade drivsystemet som 

erbjuder klippning i alla riktningar kombinerat 

med krappstyrning, hanterar Spider 2SGS 

enkelt alla hinder och utmanande terräng. 

Produktiviteten är jämförbar med 15 personer 

med trimmers. En Spider kan ersätta flera 
andra klipplösningar med endast en operatör, 

betydligt lägre driftskostnader och minskad 

miljöpåverkan. Spider 2SGS är certifierad* för 
att inte kasta några föremål från rotorbladen 

så att potentialen att skada solpanelerna 

under klippning kring dem undviks.

slope-mower.com

Bränsleförbrukning, snitt

* Oficiellt certifierad, dokumentation tillgänglig


