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Kosiarka spalinowa
Combi 753 SE
Cena

2 500,00 zł

Cena poprzednia

2 694,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Kosiarka z napędem STIGA Combi 753 SE ma szerokość roboczą wynoszącą 51 cm i hybrydowy, 60-litrowy kosz na trawę ze
wskaźnikiem zapełnienia.
W stalowym podwoziu mieści się niezawodny silnik STIGA o pojemności 166 cm3 i mocy netto 2,6 kW przy 2900 obr./min z
elektrycznym rozrusznikiem.
Model Combi 753 SE umożliwia wybranie jednej z 4 funkcji koszenia: wyrzutu tylnego, wyrzutu bocznego, zbierania lub
mulczowania, które polega na dokładnym rozdrabnianiu skoszonej trawy i rozrzucaniu jej po podłożu w celu użyźnienia gleby.
Wysokość koszenia można łatwo regulować centralną dźwignią w 6 różnych pozycjach, od 22 do 80 mm. Duże (280 mm) tylne
koła ułatwiają manewrowanie na nierównym terenie.
W zestawie znajdują się deflektor wyrzutu bocznego i wkładka do mulczowania.
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Z napędem
Szerokość koszenia 51 cm
Nowa kierownica Fulcrum — pozwala ustawiać wysokość i kąt w trakcie koszenia
60-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem zapełnienia
System koszenia 4 w 1: tryb zbierania, mulczowania, wyrzutu bocznego i wyrzutu tylnego
Silnik spalinowy STIGA o pojemności 166 cm3 z elektrycznym rozrusznikiem

Dane techniczne:
Silnik
Marka: Stiga
Model: ST 170 LS OHV Autochoke
Pojemność skokowa: 166 cm3
Liczba cylindrów: 1
Moc znamionowa silnika: 2,60 kW
Obroty silnika: 2900 rpm
Regulacja obrotów silnika: Stałe
Rozrusznik: Elektryczny (przycisk)
Pojemność zbiornika paliwa: 1,0 L
Pojemność zbiornika oleju: 0,55 L
System tnący
Szerokość koszenia: 51 cm
Metoda koszenia: Wyrzut boczny, wyrzut tylny, zbieranie do kosza, mulczowanie
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Regulacja wysokości koszenia: Centralna
Zakres wysokości koszenia: 22-80 mm
Liczba wysokości koszenia: 6
Materiał korpusu: Stal galwanizowana
Przekazywanie napędu
Napęd: Tak, na tylne koła
Prędkość maksymalna: 3,7 km/h
Wyposażenie
Rodzaj kosza: Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia
Pojemność kosza: 60 L
Kierownica: Fulcrum z miękkim uchwytem
Składana kierownica: Tak
Regulowana kierownica: Tak
Koła (przód/tył): 200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Uchwyt transportowy: Tak
Złącze do mycia: Tak
W zestawie: Ładowarka, akumulator, kładka mulczująca, deflektor boczny
Wymiary całkowite
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1595 x 565 x 1225 mm
Wielkość opakowania (dł. x szer. x wys.): 925 x 575 x 490 mm
Waga: 37 kg
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