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Date tehnice

Putere motor 1.100 W

Sistem cilindric 14 cuţite rotative din oţel 
carbon

Lăţime de lucru 32 cm

Înălţime de lucru +5/0/-5/-10 mm

Reglarea înălţimii de lucru de 4 ori

Capacitate casetă de colectare 50 l

Greutate 10,5 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 475 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 1260 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 940 mm

Greutate incl. ambalaj 12,31 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 490 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 600 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 400 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 490 x 600 x 400 mm

Funcţii

Sistem „Jet-Collect“ ✓

Informaii privind zgomotele/vibraiile (ALR/AVR 1)

Nivel presiune sonoră 80 dB(A)

Nivel putere sonoră 96 dB(A)

Incertitudine K 1.2 dB

Informaii privind zgomotele/vibraiile (ALR/AVR 2)

Nivel presiune sonoră 80 dB(A)

Nivel putere sonoră 96 dB(A)

Incertitudine K 1.2 dB

Cod comandă 0 600 88A 101

Cod EAN 4059952574394

Cutie carton ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Tăiere şi îndepărtare eficientă a acumulărilor de paie din gazon

Beneficii pentru utilizatori
Performanţă puternică: combinaţia dintre motorul puternic de 1100 W şi lamele din oţel carbon permite scarificarea rapidă şi eficientă fără 
obstrucţionarea sculei. Aplicare eficientă: „Sistemul Jet-Collect” cu orificii speciale de intrare a aerului colectează rapid şi eficient muşchiul şi 
paiele de pe gazon. Utilizare practică: caseta de colectare mare de 50 de litri înseamnă mai puţin timp pierdut pentru golirea acesteia. 
Depozitare compactă. Produsul se pliază atingând doar 40 cm în înălţime datorită mânerelor cu dublă pliere şi casetei de colectare care 
permite stivuirea
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