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Kosiarka spalinowa FUXTEC
RM5196PRO - 196cc- 6KM
4w1 V-speed
Cena

1 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

FX-RM5196PROSL

Producent

FUXTEC

Opis produktu
KOSIARKA SPALINOWA FUXTEC RM5196 PRO LONCIN AUTOCHOKE- 6KM

Kosiarka spalinowa FX-RM5196PRO

Z elastyczną prędkością jazdy francuskiego producenta GT

Elastyczna prędkość + napęd własny + funkcja mulczowania + wyrzut boczny

Kosiarka benzynowa z napędem na tylne koła i oryginalną przekładnią GT Napęd na koła można w każdej chwili wyłączyć
podczas manewrowania.
Kosiarka z własnym napędem i fantastyczna funkcja EasyClean: FX-RM5196PRO

solidna obudowa z blachy stalowej z wyrzutem bocznym
i centralna regulacja wysokości koszenia 25-75mm
w tym przedni zderzak dla ochrony ze zintegrowanym uchwytem ułatwiającym podnoszenie
posiada samobieżny system „oryginalna skrzynia biegów GT”
z elastyczną prędkością napędu „FlexSpeed”
Napęd dla łatwiejszej pracy bez pchania
Kosz na trawę ma pojemność 60 litrów i można go łatwo wyjąć
optyczna kontrola poziomu po obu stronach
Duże koła z łożyskami kulkowymi 255 mm z tyłu i 175 mm z przodu
wysokiej jakości rozdrobnione noże do mulczowania wykonane ze specjalnej stali
System EasyClean został zaprojektowany do czyszczenia wewnętrznej obudowy. Aby to zrobić, po prostu podłącz wąż wodny
(złącze kompatybilne z Gardena) do złącza w górnej części obudowy i powoli włączaj wodę podczas pracy zespołu
tnącego. Obrót zespołu tnącego rozprowadza wodę równomiernie w wewnętrznej obudowie i może zmyć pozostałości brudu.
System
automatycznego ssania Inteligentny system automatycznego ssania dostosowuje ssanie we wszystkich warunkach koszenia,
aby zapewnić optymalny rozruch i pracę. Ułatwia to rozruch, ponieważ nie musisz już obsługiwać pompy pierwotnej.
1. Użytkownik nie musi już myśleć o obsłudze ssania podczas (ponownego) uruchamiania silnika.
2. Aby rozpocząć koszenie, nie trzeba czekać na rozgrzanie się silnika.
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3. Użytkownik nie potrzebuje żadnego doświadczenia w uruchamianiu lub obsłudze silnika.
4w1 - koszenie, zbieranie, mulczowanie i wyrzut boczny
Model FX-RM5196PRO jest samobieżny (napęd GT), co ułatwia pracę bez pchania. Dzięki napędowi FlexSpeed prędkość jazdy
kosiarki można dostosować do swoich potrzeb za pomocą dźwigni gazu.
Wbudowany system sprężyn umożliwia łatwą regulację centralnej wysokości koszenia w 7 krokach od 25 do 75 milimetrów.
Kosz na trawę ma pojemność 60 litrów i można go łatwo wyjąć, a wyjątkowo duże koła zapewniają lepszą przyczepność i łatwą
obsługę.

SPEED CONTROL - płynna regulacja prędkości
Przekładnia renomowanej firmy GT.
Szybko-złączka do mycia.
Kosiarka FUXTEC RM5196 PRO wykonana jest z wysokiej jakości podzespołów. Kosiarka posiada stopniową centralną regulację
wysokości. Napędzana jest silnikiem OHV o mocy 6KM i pojemności 196cm3. Urządzenie posiada także własny napęd co zwiększa
komfort pracy. Silnik o mocy 196cm3 to wysokiej klasy silnik górnozaworowy, cechujący się optymalnym spalaniem. Wysoka
wytrzymałość i jakość podzespołów silnika, sprawia iż urządzenie to będzie służyło państwu przez długie lata.

Kosiarka 4w1 posiada cztery tryby koszenia:
- wyrzut boczny
- wyrzut do kosza
- wyrzut tylny bez kosza
- mielenie
Noże tnące kosiarki są wykonane z hartowanej stali, co zapewnia długą żywotność ostrza. Sama obudowa korpusu wykonana jest ze stopów
wysokiej jakości pokryta lakierem, który zabezpiecza urządzenie przed korozją. Kolejną zaletą jest też duża szerokość robocza(szerokość
koszenia).
Kosiarka wyposażona jest w złączkę, do której można podłączyć wąż ogrodowy. Specjalna zwężka króćca nadaje odpowiednie ciśnienie
wody, która przy obrotach noża pod ciśnieniem zrywa zabrudzoną powierzchnię bębna zespołu tnącego. Zapewniamy serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.

Dane techniczne
Szerokość robocza:
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