Model: K 15/92H – GREEN CUT
Cena Kč: 73.990,-

Na jaké použití je určen? Stroj je určen k sekání
trávy na plochách o výměře cca 3.500 m2. Sečení
má výbornou kvalitu střihu a sběru. Díky
hydrostatické převodovce a malému poloměru otáčení skvěle manévruje mezi překážkami.
S oblibou je využíván i při sběru spadaného listí. Jako příslušenství je možné využít deflektor,
sněžnou radlici, závěsný vozík, provzdušňovače aj. Na traktůrku jsou používány komponenty,
které osazujeme na nejvyšší modelové řady strojů. Hodí se k rodinným domům nebo na
chalupy. Obsluha je velmi jednoduchá pro každého, sečení se stává zábavou.
Motor - 4-taktní vzduchem chlazený jednoválec s anti-vibračním systémem.
Převodovka – hydrostatická převodovka, rychlost pojezdu ovládaná pedálem vpřed nebo
vzad - jak hodně sešlápnete, tak rychle jedete.
Šasi - pevný rám, svařená přední nápravnice
Výbava - světla, stavitelná sedačka, bezpečnostní systém, signalizace zaplnění koše, nárazník,
držák nápoje, mulčovací ucpávka
Sekací jednotka
protiběžný dvounožový systém o záběru 92 cm se středovým výhozem travní hmoty
OFF SET – sekací jednotka není osazena v kolmém úhlu k ose traktoru. Odpadá nutnost
časování nožů ozubeným řemen
ochrana proti poškození při střetu nože s pevnou překážkou pomocí střižných kolíků
litá tělesa a příruby sečení s dlouhou životností
spouštění sečení elektromagnetickou spojkou ovládanou spínačem na palubní desce
MOTOR
TYP MOTORU
VÝKON - POČET VÁLCŮ
PŘEVODOVKA – HYDRO GEAR
RYCHLOST VPŘED / VZAD
VÝŠKA SEČENÍ, REGULACE
ZÁBĚR SEČENÍ, POČET NOŽŮ
ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ
POLOMĚR OTÁČENÍ
SVAHOVÁ DOSTUPNOST
KOLA PŘEDNÍ, ZADNÍ
VNĚJSÍ ROZMĚR (D x Š x V)
HMOTNOST
OBJEM NÁDRŽE, PALIVO
GARANTOVANÁ HLUČNOST
SBĚRNÝ KOŠ - OBJEM

Briggs & Stratton
Intek AVS
15,5 HP - 1V
HYDROSTAT – T2
0-9 / 0-4,5 km/hod.
30 - 80 mm, 7 poloh
92 cm, dvou-nožové, předsazené nože
elektromagnetické
55 cm
12° (20%)
15x6.00 – 6, 18x8.50 - 8
232 x 95 x 104 cm
220 kg
8 (l), BA 95 NATURAL
100 dB (A)
250 l, 2 v 1

