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TYTUŁ: 24KM Kosiarka,Traktorek,Pług Do Śniegu !3w1

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: dolnośląskie
  Telefon: 663569185
                

OPIS:

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest koszenie trawników i odgarnianie
śniegu, ale z powodzeniem może być używane jako ciągnik do ciągnięcia
przyczepki i małego pługa do orania ziemi itp. Urządzenie zbudowane jest z
niektórych elementów Fiata 126P, z których główne to: silnik, skrzynia biegów,
fotel, kierownica ze wskaźnikami, pedały, piasty, koła. Agregat tnący zamontowany jest między osiami co czyni konstrukcje bardzo
zwrotną. Wysokość koszenia jest regulowana. Agregat drobno mieli skoszoną trawę, która staje się naturalnym nawozem i nie ma
potrzeby jej zbierania. Do pracy z pługiem śnieżnym nie są nawet konieczne opony zimowe a montaż pługu to kilka minut pracy.

Udzielamy dwuletniej gwarancji na wszystkie usterki wynikłe z naszej winy.
Możliwość dowozu kosiarki, cena transportu jest uzgadniana indywidualnie

3 FUNKCYJNA
KOSIARKA SAMOJEZDNA 3 W 1
KOSIARKA
TRAKTOREK
PŁUG DO ŚNIEGU

Niesamowicie zwrotna i łatwa w prowadzeniu
Idealna do koszenia zarówno BARDZO dużych obszarów jak i przeciętnych trawników

MOC SILNIKA TO AŻ 24 KM
Kosiarka jest wyposażona w bardzo wytrzymały silnik fiata 126p o ogromnej mocy aż 24KM
Wszystkie silniki przed zamontowaniem są starannie selekcjonowane i sprawdzane.

SZEROKOŚĆ KOSZENIA TO AŻ 115 CM
Znakomita funkcja MIELENIA TRAWY
W naszej kosiarce użyliśmy specjalnego typu NOŻY MIELĄCYCH dzięki którym ścięte źdźbła trawy zostają równomiernie rozrzucone na
trawniku, gdzie ulegają rozkładowi i są doskonałym, naturalnym nawozem.

DODATKOWO NIE MA POTRZEBY ZGRABYWANIA TRAWY DZIĘKI CZEMU ZAOSZCZĘDZAMY CENNY CZAS
regulacja wysokości koszenia - Pozwala szybko dostosować wysokość koszenia do warunków roboczych
Nasza kosiarka łączy w sobie wyjątkowe parametry techniczne, ogromną moc silnika , niezawodność oraz komfort użytkowania.

ZASTOSOWANE WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY ORAZ OGROMNY ZAPAS MOCY POZWALAJĄ NA WIELOLETNIĄ BEZAWARYJNĄ
PRACĘ KOSIARKI!!!

Kosiarka posiada praktyczny hak dzięki któremu może być używana jako traktorek do ciągania przyczepki jak i wielu innych rzeczy.

MOŻLIWOŚĆ ZDJĘCIA KOSISKA
Profesjonalny pług do śniegu
PARAMETRY SPYCHACZA:
- Szerokość robocza 140 cm
- Listwa gumowa
Do pracy z pługiem Ĺśnieżnym nie są nawet konieczne opony zimowe a montaż pługu to kilka minut pracy.



Copyright Muku.pl 2 of 2

DANE TECHNICZNE:
Silnik - czterosuwowy, o zapłonie elektrycznym (FIAT 126P)
Paliwo - benzyna bezołowiowa 95
Moc - 24KM
Szerokość koszenia - 115cm
Wysokość koszenia - 4cm-14cm
Regulacja koszenia - ręczna
Obudowa - stalowa
Wielkość kół - 12 cali
Wyrzut - boczny bez kosza,
Mielenie (mulczowanie) - tak
Waga - około 350kg
Pojemność zbiornika paliwa - 5l
MOŻLIWOŚĆ ZDJĘCIA KOSISKA
- 4 biegi do przodu 1 do tyłu
- prędkość maksymalna na 4 biegu to 20 km
- zużycie paliwa średnio 2l/godzinę
- wydajność: OKOŁO 0, 5ha/h
- MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ DO OKOŁO 50KM/H

www.kosiarki-kk.pl

tel. 663 569 185


