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Kosiarka spalinowa FUXTEC
RM5196es E-START napęd
GT
Cena

1 699,00 zł

Numer katalogowy

FX-RM5196eSSL

Producent

FUXTEC

Opis produktu
Kosiarka spalinowa FUXTEC RM5196es - 4w1 + elektryczny rozruch z
akumulatora
Nowy model kosiarki spalinowej posiada funkcje:
Nowa konstrukcja kosiarki - seria - zbudowana w 2018 roku
Centralna regulacja wysokości cięcia 25-75 mm wspomagana sprężyną
Szerokość cięcia 501 mm
Wytrzymała obudowa z blachy stalowej z wyrzutem bocznym
Napęd z oryginalną przekładnią GT
Kosz o pojemności 60 l łatwe opróżnianie i wskaźnik napełnienia
Duże koła łożyskowane 255 mm z tyłu i 175 mm z przodu
System EasyClean - Szybko-złączka do mycia obudowy
Nowy model silnika Loncin 196cc z AUTOCHOCKE ssanie automatyczne
Odpalanie z akumulatora umieszczonego na uchwycie

Do Kosiarka benzynowaFX-5196eS zipgo® silnik z FUXTEC jest ostateczny pakiet wydajność tej serii i stoi
na mocy, wydajności i niezawodności. Dodatkowo ten typ silnika - zbudowany w 2018 roku - charakteryzuje się najbardziej
innowacyjnym i najłatwiejszym procesem rozruchu jaki kiedykolwiek istniał dla kosiarki. Silniki zipgo® są wyposażone w
akumulatory litowo-jonowe. Umożliwia to wielokrotne i niezawodne uruchamianie bez obsługi cięgien.
Bezproblemowe i genialne uruchamianie! Nie musisz już ładować akumulatora, ładuje się on samoczynnie przy pracującym
silniku, tak jak Twój samochód. Ssanie automatyczne ułatwia rozruch, ponieważ nie musisz już obsługiwać pompy głównej.
System automatycznego ssania
Inteligentny system automatycznego ssania dostosowuje ssanie we wszystkich warunkach koszenia, zapewniając optymalny
rozruch i pracę.
1. Użytkownik nie musi już myśleć o obsłudze ssania podczas (ponownego) uruchamiania silnika.
2. Aby rozpocząć koszenie, nie trzeba czekać na rozgrzanie się silnika.
3. Użytkownik nie potrzebuje żadnego doświadczenia w uruchamianiu lub obsłudze silnika.
Kosiarka z najwyższej półki ma inne funkcje o randze i nazwie, takie jak:

Samobieżne
Funkcja mulczowania
Wyrzut boczny
Francuski Przekładnia GT
Funkcja łatwego czyszczenia itp.
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Twoje korzyści z kosiarki spalinowej z rozruchem elektrycznym!

Maksymalna moc silnika 6,0 KM - 4-suwowy silnik OHV 196 cm3
Moc urządzenia przy prędkości nominalnej 3,9 kW
Szerokość cięcia 510 mm
Rozrusznik elektryczny ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym i systemem samoładowania
dodatkowy rozrusznik rewersyjny również na pokładzie
solidna obudowa z blachy stalowej z wyrzutem bocznym
i centralna regulacja wysokości koszenia 25-75mm
posiada system samobieżny '' oryginalna skrzynia biegów GT ''
Napęd dla łatwiejszej pracy bez pchania
Ssanie automatyczne
Funkcja mulczowania
Funkcja wyrzutu bocznego
Funkcja łatwego czyszczenia
Kosz na trawę ma pojemność 60 litrów i można go łatwo wyjąć
System wlotu powietrza w koszu na trawę zwiększa objętość przechwytywania do 90%
Duże koła z łożyskami kulkowymi 255 mm z tyłu i 175 mm z przodu
wysokiej jakości rozdrobnione noże do mulczowania wykonane ze specjalnej stali

Dane techniczne
Szerokość robocza:

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

