http://agrodom.com.pl

2018-11-17 08:24:55

Oleo Mac BC 240 D
Producent: Oleo Mac
Obudowa:
Moc: 1,4 KM-1,1 kW
Szerokość cięcia :
Napęd:
Regulacja cięcia:
Wysokość cięcia :
Pojemność kosza na trawę :
Waga : 4,7 KG
Długość prowadnicy:
Łańcuch :
Pompa olejowa:
Pojemność zbiornika:
Pojemność: 21,7 cm
Wydajność:
Silnik:
Rozruch:
Szerokość robocza:
PROMOCJA
1 = tak: 1
cena:
Gwarancja: 3 Lata
:
GRATIS: Olej do mieszanki 100 ml Prossint 2

Uniwersalna kosa typu Split Shaft
-dzielony wa?
Opracowana i zaprojektowana zarówno z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach prywatnych, jak i profesjonalnych o licznych i zró?nicowanych potrzebach, równie?

zajmuj?cych si? piel?gnacj? wymagaj?cych obszarów zielonych. Idealnie nadaje si? do koszenia trawnika, przycinania ?ywop?otów, ci?cia ga??zi krzewów oraz wydmuchiwania

li?ci czy ?mieci. To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocze?nie odznaczaj?ca si? du?? moc?, niezawodno?ci? i praktyczno?ci? dzi?ki systemowi

szybkiego pod??czania “no tool”, umo?liwiaj?cemu u?ywanie wielu narz?dzi.
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Silnik 2-suwowy o pojemno?ci skokowej 21,7 cm3 i mocy 1,4 KM (1,1 kW), charakteryzuj?cy si? wysokim i liniowym momentem obrotowym równie? przy niskich pr?dko?ciach

obrotowych.

T?ok z 2 pier?cieniami t?okowymi, z odlewanym cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i wa?em korbowym: gwarancja wytrzyma?o?ci i trwa?o?ci.

Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem pr?dko?ci obrotowej: u?atwia rozruch i poprawia osi?gi, zapewniaj?c jednorodne spalanie i zmniejszone zu?ycie

paliwa.

Innowacyjna g?owica Load&Go o ?rednicy 110 mm z ?y?k? o ?rednicy 2,4 mm: zapewnia wyj?tkowo ?atwe i szybkie uzupe?nianie ?y?ki - jej nawini?cie zajmuje zaledwie 20

sekund, po czym mo?na wznowi? prac?.

Maszyna wyposa?ona w system szybkiego pod??czania “no tools”: to mechanizm opracowany z my?l? o pod??czaniu 4 ró?nych przystawek bez konieczno?ci u?ycia

narz?dzi.

Aluminiowa os?ona wa?u o ?rednicy 22 mm z antywibracyjnymi, samosmaruj?cymi tulejami, które zapewniaj? p?ynny ruch wa?u nap?dowego, a tym samym wi?kszy komfort

operatora. Aluminiowa przek?adnia kontowa z trzpieniem gwintowanym M10, zaprojektowana w celu optymalnego przenoszenia mocy do urz?dzenia tn?cego

Prze??cznik w?./wy?.: powraca automatycznie w po?o?enie zap?onu po ka?dorazowym wy??czeniu (always on).

Uchwyt filtra z diod? zapobiegaj?c? odrzutowi w ga?niku (patent Emak), zapobiega nas?czaniu filtra

mieszank? i zapewnia d?u?sz? autonomi? pracy pomi?dzy kolejnymi

konserwacjami.

Mechanizm “EasyOn”: sk?adaj?cy si? z podwójnej spr??yny w obudowie rozrusznika w po??czeniu z mechanizmem wyposa?onym w dwie zapadki zapewnia mniejszy

wysi?ek przy ka?dorazowym szarpni?ciu i szybki zap?on wymagaj?cy zaledwie kilku skoków.

Moc/Pojemno?? silnika

1,4 KM - 0,9 kW/25,4 cm³

?rednica rury

24 mm

Uchwyt

pojedynczy

Akcesoria tn?ce

g?owica Tap'n Go Ø 110 , ?y?ka Ø 2.4 mm

Sprz?g?o

54 mm

Pojemno?? zbiornika paliwa

0.40 L

Ci??ar

4.7 Kg
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