Kosiarka akumulatorowa Combi 748 Q AE
Jeśli chcesz przyspieszyć koszenie trawnika, kosiarka Combi 748 Q AE oferuje idealne połączenie szybkości i
zrównoważonego rozwoju. Zasilana akumulatorem E-Power 450 opracowanym i przetestowanym przez firmę STIGA
we Włoszech - ta inteligentna kosiarka akumulatorowa zapewnia bezprzewodową, wolną od emisji spalin i
bezproblemową pracę. Jej wytrzymałe, ocynkowane metalowe ostrze o średnicy 46 cm zapewnia bardziej ostre cięcie
przez wiele lat. Combi 748 Q AE daje możliwość koszenia ze zbieraniem, wyrzutem tylnym, bocznym a także
mulczowaniem. Posiada możliwość wyboru pomiędzy sześcioma wysokościami koszenia.Dodatkowo intuicyjny panel
sterowania zapewnia pełną kontrolę. Aby rozpocząć pracę wystarczy wcisnąć żółty przycisk. Przełączając się na tryb
ECO możesz uzyskać mniejszą moc i cichsze cięcie. Dla Twojej wygody kosiarka posiada regulowaną rączkę - trzy kąty
nachylenia oraz dwie wysokości, oraz dodatkowe wsporniki zapewniające dodatkową wytrzymałość i trwałość.
Przednia część kosiarki jest bardzo wytrzymała i chroni maszynę przed uderzeniami, a także posiada uchwyt
ułatwiający przenoszenie. Akumulator 5 Ah oraz ładowarka w zestawie.

Cena (PLN): 3 061,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Seria Urządzenia
Experience seria 700

Silnik
Bezszczotkowy

Moc znamionowa silnika
1,30 kW

EPower
Tak

Napięcie akumulatora
48 V

Pojemność akumulatora
5 Ah

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny
wyrzut

Obszar roboczy (do)
450 m²

Materiał korpusu
Stal galwanizowana

Szerokość koszenia
46 cm

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Liczba wysokości koszenia
6

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Pojemność kosza
60 L

Kierownica
Ergonomiczny miękki uchwyt z panelem sterowania i
krzywkowym mocowaniem

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

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

Uchwyt transportowy
Tak

W zestawie
Ładowarka, Wkładka mulczująca, Boczny deflektor,
Akumulator 5 Ah

Liczba akumulatorów
1

SYSTEM TNĄCY

Zakres wysokości koszenia
22-80 mm

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Nie

WYPOSAŻENIE

WYMIARY CAŁKOWITE
Wymiary
1670 X 710 X 1230 mm
Waga akumulatora
2,78 kg

Wielkość opakowania
855 X 560 X 490 mm

Waga
26 kg

