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Kosiarka spalinowa Dedra
DED8723-53C
Cena

1 349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DED8723-53C

Kod producenta

DED8723-53C

Producent

DEDRA

Opis produktu
Kosiarka spalinowa Dedra DED8723-53C przeznaczona jest przede wszystkim do koszenia trawników o większej
powierzchni, co możliwe jest dzięki mocnemu silnikowi - pozwala on także na prowadzenie efektywnych działań
podczas koszenia wysokich, bardzo gęstych traw, co zdecydowanie podkreśla szerokość zastosowań kosiarki.
Szerokość koszenia wynosi 53cm, co umożliwia szybkie ścinanie dużej ilości trawy za jednym posunięciem,
wobec czego operator jest w stanie osiągać pożądane efekty w krótkim czasie. Obsługujący ma do dyspozycji 6
ustawień wysokości cięcia, dzięki czemu może ten parametr dostosować do swoich potrzeb oraz stanu trawnika.
Dzięki funkcji mielenia trawy do zbiornika trafia mniejsza objętość urobku, umożliwiając prowadzenie jeszcze
dłuższej pracy - poza mieleniem trawy użytkownik ma do wyboru wyrzut boczny lub tylny. Obudowa modelu
DED8723-53C jest bardzo wytrzymała, dlatego też najważniejsze elementy kosiarki chronione są przed
uszkodzeniami mechanicznymi i gałęziami rosnących w ogrodzie krzewów. Uchwyt jest bardzo wygodny, przez
co dłoń operatora zawsze leży w wygodnej pozycji, co sprzyja komfortowi pracy. Zwarta konstrukcja pozwala
dotrzeć do miejsc trudno dostępnych. Kierownica posiada podwójny uchwyt na napoje, co przydaje się przede
wszystkim w upalne dni.

Charakterystyka produktu:
Wydajność - mocny silnik i szeroki element tnący pozwalają prowadzić bardzo efektywne działania, w wyniku czego
operator może skosić dużą powierzchnię trawnika w stosunkowo krótkim czasie
Funkcjonalność - możliwość ustawienia jednej z sześciu wysokości koszenia daje operatorowi duże pole manewru,
umożliwiając mu dostosowanie wysokości cięcia do swoich potrzeb i stanu trawnika
Bezpieczeństwo - wytrzymała obudowa chroni narzędzie podczas pracy, gdy to zderzy się z gałęzią lub inną
przeszkodą
Wygoda - uchwyt pozwala dłoni leżeć w komfortowej pozycji, kompaktowa budowa kosiarki pozwala dotrzeć do trudno
dostępnych miejsc, a w kierownicy znajduje się miejsce na dwa napoje, co ułatwia pracę w ciepłe dni

Dane techniczne:
Moc urządzenia: 4,2W
Prędkość obrotowa: 2800/min
Pojemność skokowa: 196cc
Wysokość koszenia: 25-75mm
Szerokość koszenia: 53cm
Pojemność zbiornika oleju: 600ml
Pojemność zbiornika paliwa: 1,0l
Pojemność kosza: 65l
Średnice kółek: 20cm, 28cm
Rozruch ręczny
Masa: 43kg
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