
Dej si pauzu,
dej si CutCat!
GPS řízený žací systém pro větší  
účinnost a lepší kvalitu trávníku. 
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CutCat 3 GPS umožňuje vysoce
přesné sekání! Ideální pro až 3 hřiště!

Prostě mistrovské!

NOVĚ S GPS-ŘÍZENÍM
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VLASTNOSTI

vzorová navigace pomocí RTK-GPS

robustní díky kovovému rámu

3 výkyvné nožové hlavy 

kapacita baterie 19,2 Ah 

řízení přes aplikaci anebo PC

stoupavost na svahu do 35%

Nová robotická sekačka CutCat 3 GPS od EUROGREEN se
vzorovou navigací řízenou GPS je opravdový multitalent.
Denní sekání je nezávislé na čase a počasí a přizpůsobí
se Vašemu uživatelskému provozu. Sekáním v dráhách
je robot ještě efektivnější a poseká až dvě hrací plochy
za denního světla.

Denním sekáním se travina zahušťuje, zvyšuje se zatížitelnost
plochy a nevzniká žádný zelený odpad. Také životní prostředí
profituje z používání CutCat 3: cca 900 – 1.200 kg CO₂ eq.
skleníkových plynů se za rok ušetří používáním
CutCat 3 GPS – to odpovídá 10.000 km v osobním autě.

VÝKON

Kryt
 

houževnatý plast, odolný UV-záření

Pohon
 

2 stejnosměrné motory

Spotřeba
 

cca 580 KW/h za rok 

Doba nabíjení
 

80 min. 

Výkon
 

až 45.000 m² za den, dělitelně 

Rychlost
 

2,8 km/h, > 1 km/h při rozpoznání překážek

Řízení
 

vzorová navigace přes RTK-GPS 

Bezpečnost
 

ultrazvukový sonar, varování před krádeží,                                                                     
  

Track&Trace systém, GPS, PIN kód, 
  

sensory nadzvednutí a nárazu,
  

měření vzdálenosti, dotykový spínač,  
  

moderní DekaWave systém
  
Řezný nástroj

 
3 výkyvné nožové hlavy, každá se 3

  
noži, které se automaticky přizpůsobí 

  
struktuře terénu

Šířka sekání
 

633 mm

Výška sekání
 

22–100 mm, plynule nastavitelná

Hluk
 

52 db (A)

Rozměry
 

Š: 104 cm, D: 100 cm, V: 46 cm

Hmotnost
 

48 kg

VÝHODY PRODUKTU

 moderní systém správy flotily 

 poseká až 2 fotbalové hrací plochy přes den 

 ideální pro až 3 hřiště 

 elektronické nastavení výšky sekání 

 šetrné k životnímu prostředí

 žádný zelený odpad:

 Minimální každodenní ořez listů je okamžitě zapracován 
 a působí jako hnojivo pro trávník.

 uživatelsky přívětivý:

 Jednoduchá obsluha přímo na zařízení. Perfektní   
      timing díky programovatelným časům nasazení.

Menší náklady, přesnější sekání, 
lepší trávník a méně CO2

 

 
OBJEDNACÍ ČÍSLO 3900000


