Traktor ogrodowy Tornado 5108 W
Traktor ogrodowy od STIGA Tornado 5108 W jest tak samo skuteczny przy koszeniu długiej przerośniętej
trawy, jak i zadbanych trawników. Posiada tryb koszenia bocznego wyrzutu, jak i mulczowania. W trybie
wyrzutu bocznego trawa, która jest zbyt długa, aby ją poddać mulczowaniu, jest ścinana i wyrzucana z
dużą mocą z prawej strony traktora, gdzie gromadzi się w uporządkowanych rzędach, a następnie
stopniowo usycha. W trybie mulczowania ścinki są trzymane pod agregatem i rozdrabniane, zanim zostaną
wypchnięte silnym strumieniem powietrza na trawnik. Następnie trawa ulega rozkładowi i znika,
zapewniając murawie naturalne nawożenie bez dodatkowych kosztów. Traktor ogrodowy STIGA Tornado
5108 W wyposażony jest w chłodzony powietrzem czterosuwowy silnik STIGA o pojemności 586 cm3,
który dzięki układowi cylindrów V-Twin oferuje wysoki moment obrotowy przy mniejszych wibracjach.
Konstrukcja silnika zapewnia zminimalizowanie temperatury pracy i wydłużenie żywotności samego silnika.
Traktor ogrodowy Tornado 5108 W z dużym agregatem tnącym z podwójnym ostrzem o długości 108 cm i
brakiem kosza na trawę, przez który marnuje się czas na opróżnianie, to szybki i wydajny sposób na
pielęgnację trawnika o dużej powierzchni. Złącze myjące pozwala szybko i łatwo usunąć suchą trawę w
okolic noży i agregatu, a trwałe i energooszczędne reflektory zapewniają doskonałe pola widzenie z przodu
o każdej porze dnia. Przy kierowaniu Tornado 5108 W nie trzeba się zatrzymywać ani zmieniać biegów, a
prędkość jazdy do przodu i do tyłu reguluje się nożnie. W ten sposób zoptymalizowana jest zwrotność,
która zapewnia bezpieczne i dokładne koszenie wokół przeszkód i między nimi. Ta wersja traktora
ogrodowego Tornado, wyprodukowana z dbałością o komfort kierowcy, została wyposażona w podnoszoną,
kierownicę, regulowane siedzenie STIGA Classic i poręczny uchwyt na kubek. Kolejną kluczową zaletą tej
maszyny są bardzo duże, 20 calowe tylne koła, które zapewniają dużą przyczepność podczas jazdy.
Zestaw do mulczowania, zaczep przyczepy i ładowarka akumulatorów sprzedawane oddzielnie. * Warunki
przedłużonej gwarancji na https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1
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OGÓLNE INFORMACJE
Grupa
Experience

Seria
Seria 5

Linia
Tornado

Zasilanie
Spalinowe

Marka silnika
Stiga

Model silnika
ST 550 Twin

Pojemność skokowa
586 cm³

Liczba cylindrów
2

Moc znamionowa silnika
10,80 kW

Obroty silnika
2800 rpm

System chłodzenia
Powietrze

Pojemność zbiornika paliwa
6L

Napięcie akumulatora
12 V

Pojemność akumulatora
18 Ah

SILNIK

SYSTEM TNĄCY
Obszar roboczy (do)
6500 m²

Metoda koszenia
Wyrzut boczny

Rodzaj systemu tnącego
Z centralnym agregatem tnącym

Szerokość koszenia
108 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

Koszenie na biegu wstecznym
Tak

Zestaw mulczujący
Opcja

Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika
Tak

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Przekładnia
Hydrostatyczna

Napęd
Na koła tylne

WYPOSAŻENIE
Kierownica
STIGA classic

Rodzaj fotela
Klasyczny STIGA

Regulacja fotela
Tak

Złącze do mycia
Tak

Panel
Nie

Licznik motogodzin
Nie

Światła przednie
Tak - LED

Tempomat
Nie

Przednia belka żeliwna
Tak

Schowek
Tak

Uchwyt na kubek
Tak

Ładowarka
Opcja

Zderzak
Tak

Zaczep
Opcja

Koła antypoślizgowe
2

System bezpieczeństwa
Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa

WYMIARY CAŁKOWITE
Rozmiar kół przednich
15x6.00-6 "

Rozmiar kół tylnych
20x10.00-10"

Min. promień skrętu
65 cm

Wymiary
1726 X 1315 X 1100 mm

Wielkość opakowania
1800 X 1120 X 837 mm

Waga
176 kg

