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Kosiarka spalinowa Dedra
DED8720-43L
Cena

820,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DED8720-43L

Kod producenta

DED8720-43L

Producent

DEDRA

Opis produktu
Kosiarka spalinowa Dedra DED8720-43L przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawników małych i średnich.
Dzięki mocnemu silnikowi marki LONCIN urządzenie cechuje się wysoką wydajnością także podczas koszenia gęstej, wysokiej
trawy. Możliwość wyboru jednego z 6 ustawień wysokości koszenia sprawia, że operator może dostosować ten parametr do
swoich potrzeb. Element tnący jest na tyle szeroki, że kosi stosunkowo dużą ilość trawy za jednym posunięciem, co pozwala
na szybkie wykonanie pracy w małych i średnich ogrodach. Dzięki pojemnemu zbiornikowi użytkownik jest w stanie skosić cały
trawnik bez konieczności robienia przerw na opróżnienie go - dodatkowo funkcja mielenia trawy sprawia, że do pojemnika
trafia urobek mniejszej objętości, przez co może się go tam zmieścić znacznie więcej. Kosiarka może także pracować z trybem
wyrzutu tylnego, co poszerza spektrum jej zastosowań. Korpus modelu DED8720-43L wykonany został z twardej blachy, która
chroni najważniejsze elementy. Rękojeść jest składana, dzięki czemu kosiarka nie zajmuje dużo miejsca podczas
przechowywania. Piankowy uchwyt zwiększa wygodę pracy, nawet gdy ta trwa długi czas. Kompaktowa konstrukcja pozwala
kosić trawę także w przewężeniach.

Charakterystyka produktu:
Wydajność - mocny silnik i szeroki element tnący pozwalają kosić duże powierzchnie w stosunkowo krótkim czasie
Funkcjonalność - możliwość mielenia trawy zdecydowanie zmniejsza ilość urobku, a opcja wyboru wysokości cięcia
pozwala dostosować pracę kosiarki do potrzeb użytkownika
Bezpieczeństwo - wytrzymała obudowa z wartej blachy chroni kosiarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
gałęziami krzewów i innymi zagrożeniami
Wygoda - piankowy uchwyt sprawia, że dłoń wygodnie leży podczas pracy, kompaktowa konstrukcja pozwala dotrzeć
do trudno dostępnych miejsc, a składana rękojeść zajmuje mniej miejsca

Dane techniczne:
Moc urządzenia: 2,4kW
Prędkość obrotowa: 2800/min
Pojemność skokowa: 139cm3
Wysokość koszenia: 25-75mm
Szerokość koszenia: 43cm
Pojemność zbiornika oleju: 600ml
Pojemność zbiornika paliwa: 1,0l
Pojemność kosza: 40l
Średnice kółek: 15cm, 20cm
Rozruch ręczny
Masa: 30kg
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