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Glebogryzarka Spalinowa
Hecht 795
Cena

1 999,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010066

Kod producenta

HECHT 795

Kod EAN

8595614907798

Producent

HECHT

Opis produktu
Glebogryzarka z mocnym silnikiem o pojemności 196 cm3,
mocy 5,6 KM oraz dużej szerokości roboczej na pewno spełni
oczekiwania każdego ogrodnika. Glebogryzarka jest
wyposażona w zestaw stalowych noży o średnicy 38 cm, które
mogą być stosowane w konfiguracjach 2/4/6 częściowych. To
sprawia, że można regulować szerokość roboczą w zakresach
32/50/84 cm, co jest nieocenione przy zróżnicowanym podłożu
o różnej jakości gleby.
Głębokość jest regulowana przez włożenie tradycyjnego bolca,
który służy jako hamulec, nie tylko zmniejsza fizyczne
wymagania operatora, ale także zwiększa jakość rozcieńczenia
struktury gleby. Kierownica ze stali umożliwia operatorowi
pełną kontrolę. Oczywiście występuję również dźwignia
zabezpieczenia sprzęgła, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu ostrza. Urządzenie wykonane ze stali gwarantuje
dłuższą żywotność. Posiada 2 biegi do przodu i 1 do tyłu. Waga
urządzenia to 56 kg.
Wartość użytkową maszyny zwiększa możliwość zakupu
dodatkowych akcesoriów (niezawarte w zestawie): uchwyt do
montażu akcesoriów, radło, pług do orki jednostronnej,
kopaczkę do ziemniaków jak i również dwóch rodzai kół
gumowych lub łopatkowych.
Pomocnicze koła 8" - są przeznaczone do kołowania, na
przykład z garażu do miejsca docelowego Koła nie nadają się
do orki, do pracy z pługiem służą koła łopatkowe..
Stalowe koła łopatkowe, dzięki swojej konstrukcji wbijają się w
miękką glebę gwarantując doskonałą przyczepność. Łopatki
przy pracy jednocześnie rozluźniają glebę. Średnica kół wynosi
36 cm

Producent
Moc silnika wg normy SAE J1940
Max. obroty silnika
Moc
Silnik
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Hecht
4,1 kW / 5,6 KM
3600 obr/min
4,8 kW / 6,5 KM
HECHT OHV

Pojemność silnika
Max. moment obrotowy
Waga
Szerokość
Ilość noży
Prędkość robocza noży
Ilość biegów do przodu
Ilość biegów do tyłu

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA HECHT 795
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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196 cm3
10,5 Nm
56 kg
32/50/84 cm
2/4/6 szt. średnica 38 cm
170 obr/min
2
1

