Kosiarka akumulatorowa Collector 548 S AE
Od gładkich trawników aż po wyboiste ogrody – teraz koszenie jest łatwiejsze, dzięki nowej kosiarce akumulatorowej
Collector 548 S A, wyposażonej we własny napęd oraz akumulator. Ta potężna samojezdna kosiarka, napędzana
dwoma silnymi zsynchronizowanymi akumulatorami 48 V 4Ah, zapewnia koszenie do 550 m2 powierzchni na jednym
ładowaniu. A ponieważ jest zasilana akumulatorowo, sam przekonasz się, że jest ona znacznie cichsza niż kosiarka
spalinowa. Aby zapewnić wydajną pracę i długi czas eksploatacji, ten model kosiarki akumulatorowej jest również
wyposażony w wyjątkowo mocny silnik bezszczotkowy. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, jedna dźwignia umożliwia
łatwe dostosowanie koszenia na sześciu różnych wysokościach. Szerokość koszenia, która wynosi 46 cm, daje duże
możliwości przy pielęgnacji trawnika. Duża satysfakcja wynika również z faktu, że nie trzeba często chodzić do
ogrodowego kompostownika, dzięki pojemnemu i wytrzymałemu 60-litrowemu hybrydowemu koszowi na trawę,
który wyposażony jest w wskaźnik zapełnienia oraz w tekstylny worek. Po zakończeniu koszenia, w prosty sposób
odchyla się regulowaną kierownicę do przodu, odkłada się kosiarkę i można kontynuować swój dzień! Współpracuje z
akumulatorami o pojemności 2x4 Ah, 2x5 Ah, 5Ah + 4Ah, 2 Ah + 4Ah, 2Ah + 5Ah.

Cena (PLN): 3 122,- 2 906,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Seria Urządzenia
Experience seria 500

Silnik
Bezszczotkowy

Moc znamionowa silnika
1,50 kW

EPower
Tak

Napięcie akumulatora
48 V

Pojemność akumulatora
2 x 4 Ah

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, tylny wyrzut

Obszar roboczy (do)
550 m²

Materiał korpusu
Stal

Szerokość koszenia
46 cm

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Liczba wysokości koszenia
6

Liczba akumulatorów
2

SYSTEM TNĄCY

Zakres wysokości koszenia
22-80 mm

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Tak

Prędkość maksymalna
3,7 km/h

WYPOSAŻENIE
Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Pojemność kosza
60 L

Kierownica
Ergonomiczna, z podwójnym włącznikiem

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

Koła
200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z
miękkim bieżnikiem

Uchwyt transportowy
Tak

W zestawie
Akumulator 2 x 4 Ah, Pojedyncza ładowarka

WYMIARY CAŁKOWITE
Wymiary
1370 X 670 X 1230 mm
Waga akumulatora
2,27 kg

Wielkość opakowania
855 X 560 X 490 mm

Waga
27 kg

