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Самоходна бензинова косачка Einhell GE-PM 53 VS HW B&S 3404761 - 530 мм

Самоходна бензинова косачка Einhell GE-PM 53 VS HW B&S 3404761 - 530 мм
 - Бензиновата косачка Einhell GE-PM 53 VS HW B&S е мощна косачка за тревни площи до 1800 mІ
- Едноцилиндровият 4-тактов OHV двигател генерира висок въртящ момент осигурява огромна мощност за
справяне с големи площи
- Мулчираща система, нарязва на много ситно прясно окосената трева и я връща отново върху ливадата, само че
под формата на естествена тор, за да запази влажността и да регулира температурата на почвата
- Задвижване на задните колела с предавателна кутия GT
- Косачката е част от семейството Power X-Change, така че всяка батерия от системата може да се използва с
косачката
- Стартът на косачката е осигурен от иновативната електронна система за бърз старт на Einhell, която работи
благодарение на батерия от технологичната серия Power X-Change
- косачката разполага с уникална функционалност 5-в-1 за превключване между косене, мулчиране, странична
ежекторна функция, дефлекторна функция на задния ежектор и улавяне
- Използвайки 1.5 Ah PXC батерия, двигателят може да се стартира с натискане на бутон
- Работата на косачката се изпълнява приятно благодарение на задвижващите колела с шарнирен лагер
- В предната броня е интегриран гребен за тревни площи и вградена практична ръкохватка за повдигане
- Einhell Vortex Technology Deck с изход за градински маркуч прави лесно почистването на косачката
- Функцията за странично изтласкване и изхвърляне отзад на дефлектора завършват бързото обработване
- Тройната регулируема височина, сгъваема ръкохватка с меко сцепление
- Три светодиода показват нивото на системната батерия
- Гориво: Бензин (безоловен); E10-qualified
 Параметри:
- Мощност: 2.3 kW
- Двигател: четиритактов B&S 650 EXi, 150 cmі
- Обороти: 2850 об/мин
- Ширина на косене: 53 см
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- Височина на косене: 25-70 мм
- Обем на контейнера за трева: 80 л
- Резервоар обем: 1.6 л
- Стартер: Електрически
- Сачмени лагери: шарнирен лагер
- Настройване на височината на косене: 6 степени, централно
- Колела(предни/задни): ф 200/280 мм
- Размери: 976x600x460 мм
- Тегло: 42.10 кг
 - Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 3 години за физически лица
- Производител: Einhell Germany AG
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