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Kosiarka spalinowa STIHL RM 545
VE z napędem Vario i
rozrusznikiem elektrycznym
Cena

3 589,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

63400113427

Producent

STIHL

Opis produktu
Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 VE idealna do pracy na średniej wielkości trawnikach. Uruchomienie silnika za naciśnięciem
jednego przycisku dzięki systemowi InStart. Możliwość dobrania preferowanej prędkości poruszania się urządzenia dzięki
napędowi Vario. Szerokość koszenia wynosząca 43 cm i centralna regulacja wysokości koszenia. Regulowany na wysokość i
składany do przechowywania uchwyt. Składany kosz na trawę o pojemności 60 litrów. Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 VE
może zostać łatwo przekształcona w urządzenie do mulczowania za sprawą dodatkowego wyposażenia.

Dane techniczne
Pow. trawnika m²
Szer. koszenia cm
Pojemność skokowa cm³
Rob. prędk. obr. U/min
Niepewność pomiarowa K m/s²
Moc znamionowa
Ciężar kg
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
Typ silnika
Wys. koszenia mm
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
Poj. kosza na trawę l
Wartość drgań uchwyt ahw m/s²

do 1.200
43
163
2.800
2,05
2,6 kW / 3,5 KM
31
96
Seria 675 InStart OHV
25-80
2
60
4,1

Wyposażenie seryjne

Rozrusznik elektryczny - InStart

Dzięki wygodnej funkcji rozruchu elektrycznego zapłon następuje zaraz po naciśnięciu przycisku rozrusznika. (Zdj.
poglądowe)

Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych
preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie
kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)

Nóż łopatkowy
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Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe
do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie.
Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego
dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapełnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne
skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)

Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła
wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas
przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można
było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne
koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne,
temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)

Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany
stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Wyposażenie dodatkowe

Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do
mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje
odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)
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