Traktor ogrodowy Estate 2398 HW
Skoś w szybkim czasie duży obszar i zrób to w komfortowy sposób dzięki wysokowydajnemu traktorowi
ogrodowemu STIGA Estate 2398 HW! Nowy dwucylindrowy silnik STIGA przekazuje dużą moc na tylne koła, dzięki
temu pracuje przy obniżonej temperaturze roboczej, co wydłuża żywotność silnika. Szerokość agregatu tnącego 98
cm zapewnia szybkie i dokładne koszenia. Traktor ogrodowy Kombi 2398 HW korzysta z hydrostatycznej skrzyni
biegów, dzięki której będziesz mógł przyspieszać i zwalniać w płynny i kontrolowany sposób, co z kolei umożliwi ci
swobodne i niezwykle proste omijanie drzew, ozdób i innych elementów krajobrazowych. Traktor ogrodowy STIGA
Estate 2398 HW jest bardzo wszechstronny, z trzema opcjami koszenia: zbieranie, wyrzut i mulczowanie. Siedem
dostępnych, wstępnie ustawionych wysokości koszenia (25–80 mm), zapewniających możliwość dostosowania do
rodzaju trawnika. Regulacja ta jest niezbędna do koszenia w różnych warunkach. Nagromadzenie się suchej trawy w
dolnej części agregatu ogranicza wydajność i wpływa na powstanie korozji. Dzięki wyposażeniu agregatu przez STIGA
w dyszę do mycia, czyszczenie staje się łatwe i można je wykonać bardzo szybo.

Cena (PLN): 13 422,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Model silnika
ST 550 Twin

Pojemność skokowa
586 cm³

Liczba cylindrów
2

Moc znamionowa silnika
10,40 kW

Obroty silnika
2600 rpm

System chłodzenia
Powietrze

Pojemność zbiornika paliwa
6L

Napięcie akumulatora
12 V

Pojemność akumulatora
18 Ah

Obszar roboczy (do)
4500 m²

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, mulczowanie

Rodzaj systemu tnącego
Z centralnym agregatem tnącym

Szerokość koszenia
98 cm

Liczba wysokości koszenia
7

Regulacja wysokości koszenia
Manualna z dźwignią

Zakres wysokości koszenia
25-80 mm

Liczba noży
2

System załączania noży
Sprzęgło elektromagnetyczne

SYSTEM TNĄCY

Zestaw mulczujący
W zestawie

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Przekładnia
Hydrostatyczna

Napęd
Na koła tylne

WYPOSAŻENIE
Rodzaj kosza
Tekstylny

Pojemność kosza
240 L

Opróżnianie kosza
Dźwignia

Kierownica
STIGA classic

Rodzaj fotela
Komfortowy

Regulacja fotela
Śruby

System bezpieczeństwa
Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Panel
Tak z LED

Licznik motogodzin
Nie

Światła przednie
Tak

Tempomat
Nie

Złącze do mycia
Tak

Ładowarka
W zestawie

Zderzak
Tak

Zaczep
Opcja

Schowek
Tak

Uchwyt na kubek
Tak

Koła antypoślizgowe
2

Rozmiar kół przednich
15x6.00-6 "

Rozmiar kół tylnych
18x8.50-8 "

Wymiary
2338 X 1020 X 1100 mm

Wielkość opakowania
1700 X 1120 X 837 mm

Waga
165 kg

WYMIARY CAŁKOWITE

