Traktor ogrodowy akumulatorowy e-Ride C500
Imponujący akumulator 48 V 40 Ah w e-Ride C500 zapewnia wystarczającą moc, aby skosić do 4000 m2 w ciągu około
60 minut i na jednym ładowaniu. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu, będziesz odczuwać mniej hałasu, mniej wibracji i
żadnych emisji. Mocny silnik skrzyni biegów o mocy 1,2 kW umożliwia osiągnięcie prędkości do 9 km / h, a dwa silniki
ostrzy tnących o łącznej mocy 3 kW są wolne od pasków, kół pasowych i kosztownej konserwacji. Po prostu usiądź,
włącz i gotowe. Dzięki modułowi Bluetooth maszyna może w łatwy sposób połączyć się z aplikacją STIGA na Twoim
telefonie, która może służyć zarówno jako deska rozdzielcza, jak i podając w mgnieniu oka informacje o Twojej sesji
koszenia, a także odczyty z poprzednich sesji, zaoszczędzone CO2, wymagane czynności konserwacyjne, funkcja
inteligentnego ładowania. Dzięki aplikacji możesz również skontaktować się bezpośrednio z lokalnym dilerem, aby
uzyskać szybszą pomoc. Tryb Eco oszczędza energię, zmniejszając obroty ostrza w warunkach lekkiego cięcia, a
reflektory LED zapewniają bezpieczne koszenie nawet przy słabym oświetleniu. Duży pojemnik na trawę o
pojemności 240 litrów oznacza również mniej czasu na jego opróżnianie. Dzięki dużej szerokości koszenia 84 cm,
regulowanej do 7 wysokości od 25 do 80 mm, szybko wykonasz każdą pracę

Cena (PLN): 22 220,Specyfikacja techniczna
SILNIK
Akumulator
Litowo - jonowy

EPower
Tak

Moc znamionowa silnika
3 kW

Energia nominalna baterii litowej
2000 W/h

Napięcie akumulatora
48 V

Liczba ogniw
224

Pojemność akumulatora
40 Ah

Prąd ładowania
5 Ah

Kontrola temperatury
Tak - czujnik

Obszar roboczy (do)
4000 m²

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza

Rodzaj systemu tnącego
Z centralnym agregatem tnącym

Szerokość koszenia
84 cm

Koszenie na biegu wstecznym
Tak

Liczba wysokości koszenia
7

Regulacja wysokości koszenia
Manualna z dźwignią

Zakres wysokości koszenia
25-80 mm

Liczba noży
2

System załączania noży
Elektryczny

Dodatkowa metoda koszenia
Wyrzut tylny, Mulczowanie

SYSTEM TNĄCY

PRZEKAZANIE NAPĘDU
Przekładnia
Elektryczna

Napęd
Na koła tylne

Liczba biegów
-

Rodzaj kosza
Tekstylny

Pojemność kosza
240 L

Opróżnianie kosza
Manualne

Kierownica
STIGA ergonomiczna z miękkim uchwytem

Rodzaj fotela
Klasyczny STIGA

Deska rozdzielcza
Tak z LED

Regulacja fotela
Śruby

System bezpieczeństwa
Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Licznik motogodzin
Nie

Światła przednie
Tak - LED

Tempomat
Tak

Złącze do mycia
Tak

Zderzak
Tak

Wtyczka USB
Tak - 1

Przednia belka żeliwna
Nie

Schowek
Tak

W zestawie
Ładowarka, Wkładka mulczująca

Uchwyt na kubek
Tak

Obracanie przedniej osi
Tak

Koła antypoślizgowe
2

WYPOSAŻENIE

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

Rozmiar kół tylnych
18x8.50-8 "

Min. promień skrętu
90 cm

Wymiary
2338 X 880 X 1100 mm

Wielkość opakowania
1700 X 1120 X 837 mm

Waga
202 kg

