Kosiarka spalinowa Combi 53 SVQ H
Samojezdna kosiarka STIGA Combi 53 SVQ H jest idealnym partnerem do pielęgnacji różnego rodzaju trawy na dużych
obszarach do 1800 m2, ze względu na szerokość koszenia (51 cm) oraz system koszenia 4 w 1. Istnieje możliwość
wyboru między koszeniem ze zbieraniem do kosza, tylnym i bocznym wyrzutem lub mulczowaniem, w zależności od
potrzeb trawnika. 60-litrowy hybrydowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia umożliwia zbieranie trawy bez
konieczności częstego zatrzymywania się w celu opróżnienia kosza, a ponadto nie ma potrzeby sprawdzania, zawsze
jest wiadomo, kiedy jest pełny. W stalowej obudowie zamocowany jest niezawodny silnik benzynowy Honda GCVx170
o pojemności 167 cm3, zapewniający doskonałe osiągi i niezawodność. Wariator prędkości pozwala na łatwe
sterowanie prędkością kosiarki, tak aby dostosować ją do własnych potrzeb. Dzięki scentralizowanemu systemowi
wysokości koszenia można łatwo ją regulować, za pomocą dźwigni, w 6 różnych położeniach, w zakresie od 22 do 80
mm. Duże tylne koła ułatwiają manewrowanie na nierównym terenie. Kosz na trawę jest wyposażony w przystawkę,
która ułatwia podłączenie go do maszyny i zapobiega rozsypywaniu się skoszonej trawy podczas opróżniania kosza.
W komplecie znajduje się boczny deflektor oraz zaślepka do mulczowania.

Cena (PLN): 2 319,- 2 189,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Model silnika
GCVx170 OHV Autochoke

Pojemność skokowa
167 cm³

Moc znamionowa silnika
3,30 kW

Obroty silnika
2900 rpm

Regulacja obrotów silnika
Stałe

Rozrusznik
Ręczny

Pojemność zbiornika paliwa
0,95 L

Pojemność zbiornika oleju
0,4 L

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

Materiał korpusu
Stal

Szerokość koszenia
51 cm

Liczba wysokości koszenia
6

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Zakres wysokości koszenia
22-80 mm

Wariator
Tak

Prędkość maksymalna
2,7 - 3,7 km/h

Pojemność kosza
60 L

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Kierownica
Ergonomiczna z klamrami + miękki uchwyt

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

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

Uchwyt transportowy
Tak

Złącze do mycia
Tak

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Tak

WYPOSAŻENIE

WYMIARY CAŁKOWITE
Wielkość opakowania
925 X 575 X 490 mm

Waga
34 kg

