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Kosiarka spalinowa Dedra
DED8725-51L
Cena

1 360,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DED8725-51L

Kod producenta

DED8725-51L

Producent

DEDRA

Opis produktu
Kosiarka spalinowa Dedra DED8725-51L to urządzenie samobieżne, co zdecydowanie zwiększa komfort pracy - operator
nie musi używać dużego wkładu siły fizycznej, aby kosiarka poruszała się w pożądanych kierunku. Jednocześnie urządzenie nie
wymaga dużej ilości energii, dzięki zastosowaniu ekologicznego i żywotnego silnika marki Loncin - jest on w stanie pracować
przez długi czas z taką samą wydajnością również w trudnych warunkach, takich jak deszcze, co zdecydowanie zwiększa
bezawaryjności kosiarki spalinowej DED8725-51L. Element tnący ma szerokość aż 51cm, dzięki czemu za jednym posunięciem
kosi dużą ilość trawy - przekłada się to na szybkie koszenie dużych powierzchni. Użytkownik ma do wyboru 4 tryby pracy,
wśród których znajdują się mielenie, wyrzut tylny, wyrzut boczny oraz wyrzut do kosza, co zdecydowanie poszerza zakres
zastosowań modelu. Zbiornik na trawę ma pojemność 60 litrów, dzięki czemu użytkownik może pracować przez długi okres
bez konieczności wprowadzania przerw na opróżnienie pojemnika. Metalowa obudowa kosiarki chroni jej najważniejsze
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz gałęziami krzewów. Rączka została
zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić operatorowi jak największą wygodę.

Charakterystyka produktu:
Wydajność - mocny silnik zapewnia operatorowi wysoką efektywność pracy i szybkie koszenie dużych powierzchni
Bezawaryjność - zastosowanie ekologicznego, wydajnego i odpornego na warunki atmosferyczne silnika Loncin
sprawia, że żywotność kosiarki stoi na wysokim poziomie
Bezpieczeństwo - obudowa została wykonana z wytrzymałych materiałów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo
najważniejszych elementów kosiarki
Wygoda - rączka zaprojektowana w taki sposób, aby dłoń leżała na niej wygodnie nawet przez długi okres prowadzenia
działań

Dane techniczne:
Moc urządzenia: 3,6kW
Prędkość obrotowa: 2800/min
Pojemność skokowa: 196cm3
Wysokość koszenia: 25-75mm
Szerokość koszenia: 51cm
Pojemność zbiornika oleju: 600ml
Pojemność zbiornika paliwa: 1,0l
Pojemność kosza: 60l
Średnice kółek: 20cm, 25cm
Rozruch ręczny
Masa: 40kg
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