
Kompaktní 1-stupňový model s dostatečným výkonem pro
odklízení sněhu z příjezdových cest ke garáži nebo chodníků
na zahradě. Snadno se ovládá a skladuje. Pracovní záběr 53
cm.

Další vlastnosti výrobku

Kompaktní design 
Kompaktní design zaručuje velmi pohodlné ovládání, snadnou
manipulaci a skladování stroje.

Jednostupňový systém 
Šnek nejprve účinně nahrne sníh do stroje a vzápětí jej vyhodí
ven pomocí vyhazovacího komínu.

Sklopná rukojeť 
Sklopná rukojeť; ideální pro úsporu místa a pro snadnější
skladování.

Odolné bezdušové pneumatiky 
Pro hladkou jízdu.

Robustní kryt šneku 
Svařovaný ocelový rám poskytuje dlouhou životnost a stabilní
provoz.

Kola se dvěma kuličkovými ložisky 
Zajišťují hladký chod a minimalizují vůli i po mnoha letech
používání.

Výkonný pryžový šnek 
Pryžový šnek odstraňuje sníh s vysokou účinností ze všech typů
tvrdých povrchů a rychlost šneku zajišťuje pohyb vpřed a
ovlivňuje rychlost pojezdu.

Nastavitelný deflektor  
Pro ovládání svislého směru vyhazování.

Snadno přístupný uzávěr nádrže 
Pro snadné tankování.

Spolehlivá přilnavost na sněhu 
Zabraňuje lepení sněhu na pneumatiky, a tím zlepšuje trakci.

Ovládací lanka Premium 
Odolná lanka s dlouhou životností a zvýšenou odolností vůči
mrazivému počasí.

Stírací hrana 
Pro dosažení mimořádně čistého povrchu. Také zabraňuje
lepení sněhu na boty obsluhy.

Technické údaje
Kapacitní údaje
Typ vyhazovacícho mechanizmu Jednostupňová

Pracovní šířka, cm 53 cm / 21 palců

Průměr šneku, cm 20 cm / 8 "

Motor
Výrobce motoru McCulloch

Zdvihový objem válce, cm³ 136 cm³ / 8,3 krychlových palců

Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 3 kW @ 3450 ot./min

Hrubý točivý moment 7,1 lb-ft

Alternátor 5 A

Objem palivové nádrže, litry 1,4 l / 0,37 gal.

Systém pohonu

NOVINKA!



Technické údaje
Typ převodovky Přímý náhon šneku

Rozměry
Rozměry pneumatik 180 mm / 7 "

Délka, cm 104,14 cm / 41 "

Šířka, cm 53,34 cm / 21 "

Výška, cm 93,98 cm / 37 palců

Hmotnost, kg 37,2 kg / 82 liber

Údaje o hladině zvuku a hluku
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 82 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) 105 dB(A)

Logistika
Rozměry balení, DxŠxV 793,75x577,85x651 mm / 31,25x22,75x25,63 palců

Hmotnost obalu 5,62 kg / 12,4 liber

Hrubá hmotnost 42,82 kg / 94,4 liber


