Dane aktualne na dzień: 05-07-2022 02:05

Link do produktu: https://fuxtec.pl/zamiatarka-spalinowa-km196-loncin-6-5km-60cm-2w1-p-228.html

Zamiatarka spalinowa
KM196 LONCIN - 6,5KM /
60cm 2w1
Cena

2 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

FX-KM196

Kod producenta

FX-KM196

Producent

FUXTEC

Opis produktu
FUXTEC Zamiatarka uniwersalna KM196 - 6,5KM Loncin
Najlepsza cena na rynku !

OPCJONALNIE - DODATKOWO:
+ moduł zamiatający
+ pojemnik na odpady
+ pług
+ moduł odśnieżarki dwustopniowej w innych firmach są jednostopniowe

Model KM196 jest kontynuacją modelu KM163 obecna zamiatarka w 2018 roku przeszła modernizację poprawiono łączenie
modułów bez narzędziowe (CLICK) oraz grubsza zębatka, dodano regulację z pulpitu kierunku zamiatania. Ulepszone
sterowanie wirnika i napędu zamiatarki, przyczyniło się do zmian w linkach, które mają mniejsze naprężenia i nie są podatne
na zerwania jak w konkurencyjnych maszynach.
Spalinowa zamiatarko odśnieżarka FUXTEC KM196 z napędem jest przeznaczona do usuwania zanieczyszczeń z chodników,
dróg i innych obszarów wokół domu. Spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, przeznaczona jest dla klientów
ceniących sobie prostą obsługę i niezawodność. Wyposażona w cichy 4-suwowy silnik o mocy 6,5 KM LONCIN. Szerokość
robocza wynosi 60 cm. Dla łatwej obsługi zamiatarka jest wyposażona w duże koła. Podczas pracy można używać 5 biegi do
przodu i 2 do tyłu. Max. powierzchnia pracy wynosi 1500 m³/h. Waga urządzenia wynosi 78 kg. Dzięki możliwości
zamontowania odpowiednich adapterów (pług, pojemnik zbierający zanieczyszczenia, odśnieżarka wirnikowa) nasze
urządzenie spełnia rolę wielofunkcyjną i może być wykorzystywana cały rok.
Gwarancja 2 lata, rok na firmę.

Szerokość robocza:
Szczotka kąt obrotu:
Średnica szczotki:
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej (LWA):
Skrzynia biegów:
Waga (netto w kg):
Skokowa (ccm):
Paliwa:
Moc (kW):
Max. Prędkość obrotowa silnika:
Napęd:
Pojemność zbiornika oleju:
Pojemność zbiornika (w ml):
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60 cm
+/- 15 stopni
34,5 cm
101 dB (A)
5 biegów do przodu + 2 biegi wsteczne
118.8 kg
196 ccm
Benzyna (95 oktanowa)
4,1 kW
3600 U / min
4-suwowy
0,6 l
3,6 l

Akcesoria dodatkowe
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Pług do śniegu, odśnieżarka, Kosz pojemnik na odpady

