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Kosiarka spalinowa Dedra
DED8720-43CP
Cena

789,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DED8720-43CP

Kod producenta

DED8720-43CP

Producent

DEDRA

Opis produktu
Kosiarka spalinowa Dedra DED8720-43CP znajduje zastosowanie w koszeniu i pielęgnacji trawników o mniejszej lub
średniej wielkości. Dzięki mocnemu silnikowi spalinowemu operator może być pewien, że praca będzie przebiegała sprawnie i
bezproblemowo. Szerokość elementu tnącego sprawia, że za jednym posunięciem zostaje skoszona duża ilość trawy, co
przekłada się na większą wydajność pracy operatora. Kosiarka posiada możliwość ustawienia wysokości cięcia w aż 6
pozycjach, co pozwala na dostosowanie jej pracy do potrzeb użytkownika i stanu koszonego trawnika. Pojemnik o dużej
pojemności z pewnością wystarczy na skoszenie całego trawnika bez konieczności robienia przerw, a funkcja mulczowania
trawy sprawia, że trafia do niego urobek o mniejszej objętości. Obudowa kosiarki wykonana została z twardej blachy, która
chroni takie elementy, jak silnik, przed uszkodzeniami mechanicznymi, gałęziami i innymi przeszkodami, które można spotkać
w ogrodzie, co zdecydowanie wydłuża żywotność modelu DED8720-43CP. Duże koła ułatwiają manewrowanie urządzeniem,
czyniąc pracę bardziej wygodną. Rękojeść jest składana, przez co całe narzędzie nie zajmuje dużo miejsca podczas
przechowywania. Uchwyt wykonano z pianki, aby dłoń nie męczyła się nawet podczas prowadzenia długotrwałych działań.
Zwarta konstrukcja sprzyja koszeniu trawy w miejscach trudno dostępnych.

Charakterystyka produktu:
Wydajność - mocny silnik i szeroki element tnący zapewniają szybkie koszenie trawnika bez konieczności robienia
przerw, co pozwala zaoszczędzić czas
Funkcjonalność - możliwość wyboru 1 z 6 ustawień wysokości koszenia powoduje, że użytkownik może dopasować
pracę kosiarki do swoich potrzeb. Funkcja mulczowania sprawia, że do zbiornika trafia mniejsza objętość urobku, co
zdecydowanie zwiększa komfort długotrwałej pracy
Bezpieczeństwo - wytrzymała obudowa chroni najważniejsze elementy przed uszkodzeniem podczas pracy,
zwiększając tym samym bezawaryjność urządzenia
Wygoda - składana rękojeść ułatwia przechowywanie, piankowy uchwyt pozwala dłoni wygodnie leżeć nawet podczas
wielogodzinnej pracy, a kompaktowa budowa umożliwia koszenie w przewężeniach

Dane techniczne:
Moc silnika: 2,7W
Pojemność silnika: 139cm3
Prędkość obrotowa: 2800 RPM
Szerokość koszenia: 430 mm
Wysokość koszenia: 25-75 mm
Pojemność zbiornika oleju: 0,6l
Pojemność zbiornika paliwa: 1,0l
Pojemność kosza: 40 L
Średnice kół: 15 i 20 cm
Masa: 31kg
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