Kosiarka akumulatorowa Multiclip 547e S
2x4Ah
Kosiarka Multiclip 547e S zestaw to mulczująca kosiarka do trawy z napędem, która dzięki nowemu
uchwytowi Fulcrum dopasowuje się do użytkownika. Jej nowatorski centralny mechanizm ułatwia
ustawianie wysokości i położenia roboczego, nawet podczas koszenia. Uchwyt można z lewej strony
odsunąć nawet o 25° od mechanizmu tnącego i w ten sposób kosić pod krzewami i wzdłuż ścian bez obaw
o przetarcie odzieży ani pobrudzenie się. Bezszczotkowy silnik wytwarza 1,5 kW mocy, a jego utrzymanie
w idealnym stanie wymaga jedynie minimalnych czynności konserwacyjnych. Dwa akumulatory STIGA
ePower 48 V 4 Ah pozwalają pracować inteligentnie, wydajnie i długo, wystarczając na 800 m2 trawnika w
jednej 40-minutowej sesji koszenia. Pojedyncza, centralnie umieszczona dźwignia umożliwia łatwe
regulowanie wysokości cięcia przez agregat koszący o szerokości 45 cm, pomagając uzyskać zawsze
najlepszy efekt. A innowacyjny system STIGA Multiclip zapewnia również imponującą wydajność
ściółkowania. Poszatkowanie trawy w drobne kawałeczki to świetny sposób na odżywienie gleby trawnika i
pobudzenie bujnego wzrostu. Ponadto przerobienie trawy na ściółkę eliminuje konieczność jej zebrania z
ogrodu. Kosiarka jest bardzo zwrotna i solidnie wykonana, a jej przedni zderzak pewnie zabezpiecza
mechanizm tnący przed uderzeniami i zarysowaniem. Do dyspozycji jest też górny uchwyt, który ułatwia
przenoszenie maszyny oraz jej podnoszenie w celu wyczyszczenia od spodu. A gdy skończysz znojny dzień
pracy, wystarczy obrócić uchwyt Fulcrum o 180°, a kosiarka zmieni się w niewielką kostkę.

Cena (PLN): 3 999,Specyfikacja techniczna
OGÓLNE INFORMACJE
Grupa
Experience

Seria
Seria 5

Linia
Multiclip

Zasilanie
Akumulator LI-ion

Moc znamionowa silnika
1,50 kW

ePower
Tak

Napięcie akumulatora
48 V

Pojemność akumulatora
2 x 4 Ah

Liczba akumulatorów
2

Metoda koszenia
Mulczowanie

Obszar roboczy (do)
800 m²

Tryb eco
Nie

Materiał korpusu
Stal

Szerokość koszenia
45 cm

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Liczba wysokości koszenia
5

Zakres wysokości koszenia
31-80 mm

SILNIK

SYSTEM TNĄCY

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Napęd
Tak

Prędkość maksymalna
4 km/h

WYPOSAŻENIE
Kierownica
Fulcrum

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

Koła
180/180 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z
miękkim bieżnikiem

Uchwyt transportowy
Tak - przedni

W zestawie
Akumulator 2 x 4 Ah, Podwójna ładowarka

Wielkość opakowania
800 X 555 X 490 mm

Waga
22 kg

WYMIARY CAŁKOWITE
Wymiary
1330 X 495 X 1130 mm
Waga akumulatora
2,27 kg

