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SCAG Turf Tiger ll 
 

Den nye Turf Tiger ll står helt forrest når det kommer til power, holdbarhed og 
ydeevne. Turf Tiger ll sætter standarden for branchen, og efter omfattende 
forbedringer er den nu lige så let at håndtere som den er effektiv i de mest 
udfordrende forhold. Med Turf Tiger ll bliver jobbet lettere end nogensinde før, 
uanset om du støder på svært terræn eller varierende klippeforhold.  
Scag Turf Tiger II kan monteres med Rotor og Slagleklipper. 
Hydraulisk løft af klipper kan tilvælges. 
 

 

 
 

 

 

 
Motor Kubota Diesel 25 hk. 
Hastighed Kørehastigheden er 19 km/t fremad og 8 km/t baglæns. 
Heavy-duty  Hydraulisk køresystem inkluderer dobbelt 16cc hydrogear pumper og en Parker hjulmotor. 
Oliekøler En supplerende hydraulisk oliekøler holder olietemperaturen indenfor sikker driftsniveau. 
Tank En 45 liters Dieseltank, der er placeret lavt og giver maksimal stabilitet.  
El kobling Ogura GT3.5 PTO koblingsbremse leverer 3450 kg. Cm, sikre lang levetid.   
Køler Motorkøleren er monteret foran motoren bag sædet for beskyttelse. 
Luftfilter Tilhørende luftfilter cylinder system er standardudstyr på alle Turf Tiger II. 
Sæde Komfortsæde med betjeningsvenligt styrepanel. Justerbar styrestang, fjedret sæde. 
Hjul Ekstra store 66 x 30 x 30 cm baghjul og 33 x 15,5 - 15 forhjul giver bedre vejgreb. 
Lejer Punktersikre forhjul fjerner driftstop og omkostninger forbundet med flade dæk.  
Remskiver ”Split-steel” remskive bliver brugt på hårdt belastede dele af maskinen. 
Panel Brugervenligt instrumentpanel med Tiger-Eye-Advanced kontrolsystem. 
Stick 12V ekstrastik gør det muligt at oplade sin telefon. 
Justering Fjederbelastet strammeruller holder drivremmen på plads. 
Kørsel Det lave vægtpunkt og den store bredde giver utrolig stabilitet på skråninger.  
Klipper  Rotorklipper vælg mellem et 52’’, 61’’ eller 72’’ Velocity plus klippebord med bagudkast. 
Slagleklipper 145 cm Humus slagleklipper med støtte valse. 

 


