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Date tehnice

Puterea motorului 1.300 W

Lăţime de tăiere 34 cm

Sistem de tăiere Cuţit din oţel călit şi şlefuit

Volum colectare iarbă 40 l

Înălţime de tăiere 25 – 70 mm

Reglarea înălţimii de tăiere de 6 ori

Tip mâner „Ergoflex-System“

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 1290 x 400 x 1020 mm

Greutate 13,5 kg

Tăvălug gazon pentru dungi ✓

Greutate incl. ambalaj 14,95 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 455 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 755 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 390 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 455 x 755 mm

Funcţii

Motor Powerdrive ✓

Pieptene de gazon ✓

Mâner de transport integrat ✓

Protecţie la suprasarcină motor ✓

Indicator nivel umplere cu iarbă ✓

QuickClick ✓

LeafCollect ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile (ARM / Rotak 2)

Nivel presiune sonoră 80 dB(A)

Nivel putere sonoră 93 dB(A)

Incertitudine K 1 dB

Cod comandă 0 600 8B9 005

Cod EAN 4059952526454

Ambalaj de carton ✓

Cutie de colectare a ierbii 40 
l ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Pentru tundere confortabilă – funcţii de confort şi rezultate excelente

Beneficii pentru utilizatori
Înălţimea poate fi reglată pe şase niveluri, de la 25 la 70 mm, cu ajutorul unui singur buton

Lama LeafCollect taie iarba perfect şi poate, de asemenea, să fie utilizată pentru adunarea frunzelor

Bucură-te de o poziţie confortabilă şi sănătoasă de lucru cu mânerele ErgoFlex

Pentru tăierea ierbii, mărunţirea şi adunarea frunzelor

Sacul de colectare a ierbii se pliază pentru o depozitare uşoară şi previne supraîncărcarea datorită indicatorului de umplere
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