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Produktový list 
 

 
 

Žací stroj Grasshopper 400D 1.3 L 
(155 cm BV) 
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Technická specifikace sekačky Grasshopper 400D 1.3L 
 

Travní sekačka Grasshopper Model 400D 1,3L je díky koncepci spodního sečení určena pro velké 

otevřené plochy a rovné cesty.  

Díky technologii „True ZEROTurn“ - nulového poloměru otáčení se jedná o velice pohyblivý stroj 

s vysokou efektivitou práce a pohodlným ovládáním. 

 
Motor 
Stroj je osazen spolehlivým tříválcovým dieselovým motorem KUBOTA o výkonu 30 HP, 

objemu 1.300 cm3, emisní norma EPA Tier 4 Final-compliant, elektro-start, s automatickým 

odpojením PTO při zvýšené teplotě motoru, HD dvoustupňový vzduchový filtr s indikátorem zanesení, 

nádrž na 45,4 litru. 

 
Pojezd 
O pojezd stroje se stará vzduchem chlazený systém pohonu G2 PARKER s intervalem výměny oleje 

1.000 mth, kola jsou osazeny hydromotory s vysokým kroutícím momentem. Samotné řízení stroje za 

pomoci ovládacích pák. 

Hnací kola osazena s šípovým vzorem. 

 
Žací ústrojí 
3-nožové žací ústrojí DURAMAX vysoké 14 cm pro kvalitní proudění vzduchu. 

Boční výhoz BV (3v1) mulčování / sběr/ zadní výhoz ZV 

Hydraulické nastavení výšky sečení. 

 
Komfort a bezpečnost 
Komfortní sedalo obsluhy z prodyšného a vysoce odolného materiálu CORDURA, skládací loketní 

opěrky, posuv sedadla 

Rám proti převrácení ROPS, řada bezpečnostních prvků. 

 

 
Základní technické údaje:  
 
 

Pracovní záběr 155 cm 

Výška sečení 2,5 - 12,7 cm 

Rychlost vpřed/vzad 17,7 / 9,7 km/hod. 

Rozměry (D x Š x V) 215 x 189 x 177 cm 

Hmotnost 657,7 kg 
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Fotogalerie: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografie mají pouze informativní charakter a můžou se od skutečného provedení produktu v některých detailech lišit 
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