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Oleo Mac BC 241 D
Producent: Oleo Mac
Obudowa:
Moc: 1,4 KM-1,1 kW
SzerokoĹÄ ciÄcia :
NapÄd:
Regulacja ciÄcia:
WysokoĹÄ ciÄcia :
PojemnoĹÄ kosza na trawÄ :
Waga : 4,7 KG
DĹugoĹÄ prowadnicy:
ĹaĹcuch :
Pompa olejowa:
PojemnoĹÄ zbiornika:
PojemnoĹÄ: 21,7 cm
WydajnoĹÄ:
Silnik:
Rozruch:
SzerokoĹÄ robocza:
PROMOCJA
1 = tak: 1
cena:
Gwarancja: 3 Lata
:
GRATIS:
OFERTA DOTYCZY WTĹÄCZNIE JEDNOSTKI NAPÄDOWEJ.!!
Opracowana i zaprojektowana zarówno z myĹlÄ o najbardziej wymagajÄ cych uĹźytkownikach prywatnych, jak i profesjonalnych o
licznych i zróĹźnicowanych potrzebach, równieĹź zajmujÄ cych siÄ pielÄgnacjÄ wymagajÄ cych obszarów zielonych. Idealnie nadaje
siÄ do koszenia trawnika, przycinania ĹźywopĹotów, ciÄcia gaĹÄzi krzewów oraz wydmuchiwania liĹci czy Ĺmieci. To najbardziej
kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równoczeĹnie odznaczajÄ ca siÄ duĹźÄ mocÄ , niezawodnoĹciÄ i praktycznoĹciÄ
dziÄki systemowi szybkiego podĹÄ czania “no tool”, umoĹźliwiajÄ cemu uĹźywanie wielu narzÄdzi.
Silnik 2-suwowy o pojemnoĹci skokowej 21,7 cm3 i mocy 1,2 KM (0,9 kW), charakteryzujÄ cy siÄ wysokim i liniowym momentem
obrotowym równieĹź przy niskich prÄdkoĹciach obrotowych.
TĹok z 2 pierĹcieniami tĹokowymi, z odlewanym cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i waĹem korbowym: gwarancja
wytrzymaĹoĹci i trwaĹoĹci.
Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem prÄdkoĹci obrotowej: uĹatwia rozruch i poprawia osiÄ gi, zapewniajÄ c
jednorodne spalanie i zmniejszone zuĹźycie paliwa.
Innowacyjna gĹowica Load&Go o Ĺrednicy 110 mm z ĹźyĹkÄ o Ĺrednicy 2,4 mm: zapewnia wyjÄ tkowo Ĺatwe i szybkie
uzupeĹnianie ĹźyĹki - jej nawiniÄcie zajmuje zaledwie 20 sekund, po czym moĹźna wznowiÄ pracÄ (dotyczy przystawki kosy do
BC241D/BC300D).
Maszyna wyposaĹźona w system szybkiego podĹÄ czania “no tools”: to mechanizm opracowany z myĹlÄ o podĹÄ czaniu 4
róĹźnych przystawek bez koniecznoĹci uĹźycia narzÄdzi.
Aluminiowa osĹona waĹu o Ĺrednicy 26 mm z antywibracyjnymi, samosmarujÄ cymi tulejami, które zapewniajÄ pĹynny ruch
waĹu napÄdowego, a tym samym wiÄkszy komfort operatora. Aluminiowa przekĹadnia kontowa z trzpieniem gwintowanym M10,
zaprojektowana w celu optymalnego przenoszenia mocy do urzÄ dzenia tnÄ cego
PrzeĹÄ cznik wĹ./wyĹ.: powraca automatycznie w poĹoĹźenie zapĹonu po kaĹźdorazowym wyĹÄ czeniu (always on).
Uchwyt filtra z diodÄ zapobiegajÄ cÄ odrzutowi w gaĹşniku (patent Emak), zapobiega nasÄ czaniu filtra mieszankÄ i zapewnia
dĹuĹźszÄ autonomiÄ pracy pomiÄdzy kolejnymi konserwacjami.
Mechanizm “EasyOn”: skĹadajÄ cy siÄ z podwójnej sprÄĹźyny w obudowie rozrusznika w poĹÄ czeniu z mechanizmem
wyposaĹźonym w dwie zapadki zapewnia mniejszy wysiĹek przy kaĹźdorazowym szarpniÄciu i szybki zapĹon wymagajÄ cy zaledwie
kilku skoków.
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