Kosiarka akumulatorowa Combi 955 SQ AE
Akumulatorowa kosiarka Combi 955 sprawia, że koszenie jest szybkie i łatwe. Dwa akumulatory 48 V 7,5 Ah pracują
równolegle, równoważąc i zwiększając dostępną moc - zapewniając wydłużony czas cięcia i niezawodność. Oznacza
to, że Combi 955 może skosić imponujące 950 m2 w 35 minut na jednym ładowaniu. Jego duża szerokość koszenia 53
cm pozwala również na pokrycie dużej powierzchni. A dzięki intuicyjnej klawiaturze będziesz gotowy do pracy od razu.
Po prostu ustaw odpowiednią wysokość i prędkość i gotowe. Bezszczotkowy silnik elektryczny maszyny zużywa
mniej energii i wymaga mniej konserwacji niż jego szczotkowy odpowiednik. System tnący 4 w 1 umożliwia wyrzut
boczny, mulczowanie i zbieranie pokosu, a wytrzymały mechanizm wysokości koszenia utrzymuje ja na odpowiednim
miejscu. Pojemny 70-litrowy hybrydowy kosz na trawę oznacza mniej przerw na jego opróżnianie. Następnie, kiedy
skończysz, po prostu złóż kierownicę do przodu, podnieś mocną aluminiową rączkę i schowaj bezpiecznie.

Cena (PLN): 3 770,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Seria Urządzenia
Expert seria 900

Silnik
Bezszczotkowy

Zasilanie
Akumulator

Moc znamionowa silnika
2,20 kW

EPower
Tak

Napięcie akumulatora
48 V

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

Obszar roboczy (do)
1000 m²

Materiał korpusu
Stal galwanizowana

Szerokość koszenia
53 cm

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Liczba wysokości koszenia
5

Wariator
Tak - elektroniczny

Prędkość maksymalna
2,5 - 5 km/h

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Pojemność kosza
70 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
Wkładka mulczująca, Boczny deflektor

Sugerowana pojemność akumulatora/baterii
2 x 7,5 Ah

SYSTEM TNĄCY

Zakres wysokości koszenia
25-80 mm

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Tak

WYPOSAŻENIE

WYMIARY CAŁKOWITE
Wymiary
1410 X 670 X 1220 mm

Wielkość opakowania
990 X 595 X 490 mm

Waga
36 kg

