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Ciągnik jednoosiowy MOTOR SICH
MB 8E
Cena

11 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Motor Sich

Opis produktu
Ciągniki jednoosiowe MOTOR-SICH to światowej klasy maszyny do pracy w glebie.
Jeśli szukasz ciągnika jednoosiowego, który jest niezawodny i poradzi sobie bez problemu na powierzchni roboczej
przekraczającej 1 hektar to wybór powinien być prosty.
Maszyny MOTOR-SICH zostały zaprojektowane w taki sposób aby praca, do której zostały stworzone była wykonywana
profesjonalnie a przy tym bezwysiłkowo.

Zalety ciągników MOTOR-SICH
- Waga (nawet ponad 300kg z osprzętem) co daje świetne rezultaty jeśli chodzi o przyczepność, a co za tym idzie również
uciąg maszyny.
-Skrzynia biegów i dyferencjał z przełożeniami zaprojektowanymi specjalnie do ciężkiej pracy w glebie.
-Jakość wykonania, która nie zmieniła się od lat i do dziś marka MOTOR-SICH jest pionierem jeśli chodzi o ciągniki jednoosiowe.
-Uniwersalność:
Ciągniki można stosować do wielu czynności min:
1. Obróbka gleby: ( orka, obsypywanie, bronowanie, sadzenie roślin, zbiór roślin, spulchnianie gleby itp.)
2. Koszenie trawy: ( Praca z dedykowaną kosiarką rotacyjna z ostrzami typu ‘’diament’’
3. Transport: ( Przewożenie drewna, transport zbiorów, transport ziemi oraz materiałów budowlanych)
- Regulowana szerokość kół
- Duży prześwit
- Duża liczba biegów
- Mocowanie kołnierzowe silnika do skrzyni biegów z napędem bezpośrednim
- Wałek odbioru mocy

„Silniki Sicz” spełniają standardy jakości i bezpieczeństwa określone przez Unię Europejską (uzyskały certyfikat CE).
Ciągnik jednoosiowy do mechanizacji uprawy i innych działalności rolniczej na działkach prywatnych, ogrodach i
działkach warzywnych, a także do pracy w miejskich usługach komunalnych.

Dane tecniczne
Prześwit, mm

240

Wskaźnik, mm (regulowane)

500-600-700-800

typ silnika -

Benzyny czterosuwowych, chłodzony powietrzem

KW moc znamionowa silnika (KM)

5,88 (8,0)
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nominalna prędkość obrotowa silnika częstotliwości obr /
min

5500

wykorzystane paliwo

Benzyna A-95

Zużycie paliwa, kg / h
Objętość zbiornika paliwa, cm

2.9
3

(L)

typ przekładni
Ilość biegów:

Koło zębate
6

Biegi przednie

4

Biegi wsteczne

2

Prędkość wałka przekaźnikowego obr / min

1000

Prędkość km / h

-

Prędkość na biegach przednich

2-16 km/h

Prędkość na biegach wstecznych

2-4 km/h

- gabaryty.

1700/975/150

Masa kg
Marka: Мотор Сич (Motor Sich)
Kraj producenta: Ukraina
Waga: 230 kg
Typ silnika: Benzyna
Gabaryty: 1700/975/150
Stan: Nowy
Rodzaj startera:
Objętość zbiornika paliwa: 4.5 l

230
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