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KOSIARKA SPALINOWA GT-LC139-46
GREEN TIGER
Cena

999,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

Niezawodna jakość w najlepszej cenie
Silnik spalinowy LONCIN o pojemności 139 cm3 osiągający 2,4 kW mocy wykorzystany w tej kosiarce to
niezawodna jednostka napędowa. Cena w stosunku do jakości to prawdziwa gratka dla osób szukających
niezawodności za rozsądną cenę.

Niezawodny i oszczędny silnik LONCIN
Model silnika Loncin 1P65FE mimo stosunkowej małej pojemności może pochwalić się dobrymi osiągami-2,4 kW
mocy i maksymalny moment obrotowy 7,5 Nm przy 2500 obrotach na minutę, a przy wykorzystaniu 46 cm
stalowego ostrza czyni kosiarkę wyjątkowo solidną i oszczędną jednocześnie.

Komfortowe prowadzenie kosiarki
Kosiarka posiada napęd na tylną oś rozwijający prędkość do 3 km/h oraz łożyskowane duże koła, co ułatwia
prowadzenie w każdym terenie.

4 możliwości koszenia trawy
4 funkcyjny system tnący umożliwia wyrzut tylny trawy, mulczowanie, wyrzut boczny oraz wyrzut tylny ze
zbieraniem do kosza. Wszystko za pomocą łatwego i szybkiego zmienienia dołączonych w zestawie przekładek.
Sam kosz ma pojemność 62 litrów i posiada wskaźnik wypełnienia kosza.

Wygodny i regulowany uchwyt
Ergonomiczny uchwyt i regulowana wysokość ustawienia uchwytu zastosowana dla zwiększenia komfortu w
trakcie pracy. Dodatkowo każdy model wyposażony jest w centralny panel z uchwytem na ulubiony napój oraz
mały zamykany schowek.

Regulacja wysokości koszenia
Wzmocniona dźwignia, umieszczona centralnie, pozwala ustawić wysokość koszenia jednym prostym ruchem.
Zakres wysokości koszenia to aż 8 poziomów od 2,5 do 7,5 cm.

Utrzymanie kosiarki w czystości jeszcze nigdy nie było tak łatwe
Wysokiej jakości stalowa obudowa, zaprojektowana tak, aby ułatwić czyszczenie, posiada specjalną złączkę do
podłączenia węża ogrodowego. Po każdym koszeniu łatwo i szybko wyczyścisz swoją kosiarkę.
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Przód kosiarki wyposażony w grzebień, równo układający trawę przed
skoszeniem oraz wygodny uchwyt do transportu.
Wszystkie produkty Green Tiger posiadają 2 letnią gwarancję oraz dostęp do
ogólnopolskiej sieci serwisowej.
Dane techniczne:
Silnik: LONCIN
Model Silnika: LC1P65FE
Rodzaj Silnika: OHV
Pojemność Skokowa Cylindra: 139 Cm3
Rozruch: Ręczny
Moc: 2,4 KW
Max. Moment Obrotowy: 7,5 N.M / 2500 R.P.M
Pojemność Zbiornika Paliwa: 0,9 L
Pojemność Zbiornika Oleju: 0,5 L
Szerokość Koszenia: 46 CM
Regulacja Wysokości Koszenia: 8 Stopniowa, 25-75 MM
Dźwignia Regulacji Koszenia: Centralna
Napęd: Tylni
Max. Prędkość: 3 KM/H
Rozmiar Kół Przód/Tył: 18/25 CM
Pojemność Kosza Na Trawę: 62 L
Obudowa: Stalowa
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