Kosiarka spalinowa Combi 955 VE
Wydajna i wszechstronna kosiarka STIGA Combi 955 VE ma 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem
zapełnienia i szerokość koszenia 53 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania dużymi
trawnikami o powierzchni do 2000 m2. Wydajny system koszenia 4 w 1 kosiarki sprawia, że idealnie nadaje
się do zbierania ścinków trawy, a także do pracy w trybie wyrzutu z tyłu, wyrzutu bocznego lub
mulczowania: zawsze możesz wybrać sposób koszenia, w zależności od potrzeb. Regulacja wysokości
koszenia jest scentralizowana i można ją ustawić w 5 pozycjach, w zakresie od 25 do 80 mm, za pomocą
ergonomicznego uchwytu. Solidne stalowe podwozie mieści silnik STIGA ST 200 LS o pojemności 196 cm3,
wyposażony w elektryczny rozruch uruchamiany przyciskiem, aby łatwo uruchomić silnik nawet w niskich
temperaturach.Prędkość może być zarządzana z kierownicy, dzięki czemu z łatwością wybierzesz prędkość
z jaką chcesz kosić. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że koszenie jest wygodne, a poręczne uchwyty do
łatwego składania sprawiają, że kosiarka jest łatwa w obsłudze i przechowywaniu. W komplecie boczny
deflektor i wtyczka do mulczowania. * Warunki przedłużonej gwarancji na https://www.stiga.pl/warunkigwarancji-3-1

Cena (PLN): 3 629,Specyfikacja techniczna
OGÓLNE INFORMACJE
Grupa
Expert

Seria
Seria 9

Linia
Combi

Model silnika
ST 200 LS OHV Autochoke

Pojemność skokowa
196 cm³

Moc znamionowa silnika
3,20 kW

Obroty silnika
2900 rpm

Regulacja obrotów silnika
Stałe

Rozrusznik
Elektryczny (przycisk)

Pojemność zbiornika paliwa
0,9 L

Pojemność zbiornika oleju
0,5 L

SILNIK

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

Materiał korpusu
Stal galwanizowana

Szerokość koszenia
53 cm

Liczba wysokości koszenia
5

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Zakres wysokości koszenia
25-80 mm

Wariator
Tak

Prędkość maksymalna
3 - 5,1 km/h

Pojemność kosza
70 L

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Kierownica
Fulcrum + 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

W zestawie
Wkładka mulczująca, Boczny deflektor

Wymiary
1620 X 730 X 1255 mm

Waga
40 kg

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Tak

WYPOSAŻENIE

WYMIARY CAŁKOWITE
Wielkość opakowania
990 X 595 X 520 mm

