Honda UM 536 K3 EE
UM 536 K3 EE

Žolės pjovimo mašinos
Įmontuotos tvirtame rėme ir su unikalia šonine išmetimo per peilio apsaugą sistema mūsų žolės pjovimo
mašinos gali lengvai įveikti bet kokią užduotį, kai dėl pjaunamos žolės aukščio ir tankumo reikia rinktis
modelį su profesionalaus variklio specifikacijomis.
Rutuliniai guoliai priekiniuose ir galiniuose ratuose
Vejapjovę galėsite stumti ir traukti atbulą be didelių pastangų.
Didelio skersmens ratukai su ypatingo rašto padangomis
Didelio skersmens ratukai ir padangų raštas užtikrina puikų sukibimą su paviršiumi ir stabilumą.
Kardaninio veleno transmisija
Kardaninio veleno transmisija yra visiškai apsaugota nuo išorės poveikio. Patikimesnis ir ilgaamžiškesnis
sprendimas nei diržo ir skrėmulio sistema ir nereikalauja priežiūros.
Slanki peilio apsauga
Tai unikali „Honda“ funkcija. Pjaunant aukštą žolę priekinė peilio apsaugos dalis pasikelia ir sumažina
žolės pjovimo mašinos apkrovą mėginant nupjauti aukštą žolę. Be to, žolė pakreipiama tokiu kampu,
kuriuo ją patogiau nupjauti, palyginti su tuo, kaip
žolė tiesiog paguldoma naudojant įprastines žolės pjovimo mašinas.
Išmani peilio medžiaga
Sukurtas taip, kad užkliudęs kliūtį ne lūžtų, o pasisuktų; dėl tokios peilio savybės eksploatacijos išlaidos
yra mažesnės ir vejapjovė jums tarnaus ilgiau.
Pagrindinis ratukas, reguliuojamas pagal 3 aukščio padalas
Presuoto plieno peilio apsauga
Atspari smūgiams, padengta kataforezine ultravioletiniams spinduliams, įbrėžimams ir korozijai atsparia
danga.
Peilio apsaugos aukščio reguliavimo pedalas
Valdymas kojiniu pedalu leidžia greitai sureguliuoti pjovimo aukštį pasirenkant vieną iš keturių aukščių.
Elektros laido įtempimas užtikrina, kad jūs nepažeisite ir neužkliūsite už jo.

Techniniai duomenys
UM 536 K3 EE
Specifikacija
Variklis
Galingumas (AG)
Pjovimo plotis (cm)
Korpusas
Pjovimo aukštis (min. max.) mm
Ratukų skersmuo priek. /
gal. mm
Kuro bako talpa, l
Varančioji pavara
Transmisijos tipas
Tuščio svoris, kg
Garso slėgio lygis darbo
vietoje – dB(A)

GXV 160
3,2
53
Teras
4 (15 - 75)
200 / 330
1,6
+
2F
62
85

Kainos

UM 536 K3 EE

Variklis

Galingumas (AG)

GXV 160

3,2

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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Kaina*
EUR su PVM
21%
2 007,00

