
 

  
 
SRA 950 4-veto rinneleikkuri 
 
Ammattikäyttöön tarkoitettu, erittäin matalan painopisteen omaava Iseki SRA 950 soveltuu hyvin sekä 
lyhyen ruohon että hyvin pitkän heinän leikkuuseen. Edestä ja takaa avoimessa tukkeutumattomassa 
terälaitteessa on erikoisvahva, kääntyvillä terälapuilla varustettu leikkuuterä. 
Tehokas moottori suhteessa leikkuuleveyteen takaa että voima ei lopu missään olosuhteissa. 
Hydrostaattisen lukittavan nelivedon ansiosta jyrkillä rinteillä ja ojanpientareilla leikkaaminen on mukavaa ja 
turvallista. 

 

 

 
 

Iseki Corporation on japanilainen 90 vuotta vanha, maailman suurimpiin valmistajiin 
kuuluva ammattikäyttöön tarkoitettujen pientraktoreitten ja ammattileikkureiden valmistaja 
jonka tuotteita kaikki valmistajat maailmalla pyrkivät kopioimaan. 
Iseki leikkurit ovat markkinajohtajia myös Suomessa. 
 
 



 
 
Moottori: 
Nykyaikainen, voimakkaasti vääntävä Kawasaki FS691V takaa alhaisen polttoaineen kulutuksen 
Moottori on käyntiääneltään erittäin hiljainen. 
 
Voimansiirto: 
Portaaton hydrostaattivaihteisto, jalka- ja käsiajohallinnalla 
varmistaa tarkan ajohallinnan myös pienillä nopeuksilla. 
Lukittava tasauspyörästö ja kaikkiin neljään pyörään vaikuttava 
jarrutus mahdollistaa turvallisen liikkumisen jyrkillä rinteillä, 
liikkeelle lähtö ja pysäytys tapahtuvat pehmeästi ja leikkuri 
pysyy varmasti paikoillaan.  
Ajopoljin on kevyttoiminen ja värinöistä vapaa. 
Tehokas moottori suhteessa työleveyteen takaa että voima ei 
lopu missään olosuhteissa. 
Vakionopeussäädin ja sähköisesti kytkettävä voimanotto 
keventävät työntekoa. 

 
 

Tekniset tiedot: 
 
Moottori Malli  Kawasaki FS691V 
 Tyyppi  Ilmajäähdytteinen 4-t bensiinimoottori, pyörivällä lehtiverkolla 
 Voitelu  Painevoitelu öljynsuodattimella, rinnemalli  
 Muoto / sylinteriluku V2 
 Teho   25 hv 

Vääntömomentti  54 Nm / 2200 rpm 
 Iskutilavuus   726 cm3  
 Polttoainesäiliö  15 l 
Voimansiirto Vaihteisto  Hydrostaattinen 
 Ajonopeus eteen  Portaaton 0 – 10 km / h 
 Ajonopeus taakse  Portaaton 0 – 6 km / h 
 Vakionopeussäädin Vakiovaruste 
 Neliveto  Vakiovaruste 
 Tasauspyörästön lukko Vakiovaruste  
 Ajonhallinta  Portaaton käsivipu eteen / taakse  
 Jarrut  Rummut taka-akselilla, 4-pyöräjarrutus voimansiirron kautta 

Leikkurin päälle kytkentä Sähkökytkin kampiakselilla    
Renkaat vetokuviorenkaat  Edessä 4.00 – 7 (halk. 400 mm) 
   Takana 17x8.00-8 (halk. 440 mm)  
Terälaite Tyyppi  Kannatuksessa / täysin kelluva / väistävät sivut 
 Työleveys  950 mm 
 Korkeudensäätö  Portaaton 35 – 95 mm 
 Teränpyöritys  Kiilahihna 
 Terä  Veitsiterä kääntyvin terälapuin 
 Työteho max  8500 m2 (10 km/h x 85 cm) 
Ohjaus Tyyppi  hammastanko  
 Ulkopuolinen kääntösäde 1950 mm 
Turvakaari Saatavissa 
Mitat Korkeus  955 mm (ilman turvakaarta) 
 Leveys  1060 mm  

Pituus  1965 mm 
 Paino   330 kg kg  
Varusteet Ajovalot  LED 4 kpl 
 Eco valo  Vakiovaruste 
 Tuntimittari  Vakiovaruste 
 Öljynpaineen varoitusvalo Vakiovaruste 
 Täysin avattava moottorinsuoja  Vakiovaruste 
 Terälaitteen pesu  Vesiliittimet 
 Teräkannen puhallin Vakiovaruste         Oikeudet muutoksiin pidätetään 
 
 
 
 
 
  
 

                                         


