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Hybrydowy ciągnik jednoosiowy z
silnikiem benzynowym 16KM ElStart
Cena

6 100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

AGRORAY

Opis produktu
Ciągnik jednoosiowy AGRORAY o budowie hybrydowej to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności.
Podczas jego tworzenia kładziono nacisk szczególnie na trwałość sprzętu dzięki czemu wszystkie elementy konstrukcji są
wykonane bardzo solidnie.
Oferta dotyczy Ciągnika Hybrydowego AGRORAY wyposażonego w silnik o mocy: 18KM
Każdy Ciągnik AGRORAY wyposażony jest w dyferencjał, który znacznie ułatwia manewrowanie podczas pracy, wałek odbioru
mocy (WOM) oraz koło pasowe.
Ciągniki AGRORAY to jedne z najmocniejszych ciągników jednoosiowych dostępnych na rynku !
Ciągnik jednoosiowy o budowie hybrydowej to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Podczas
jego tworzenia kładziono nacisk szczególnie na trwałość sprzętu dzięki czemu wszystkie elementy konstrukcji są wykonane
bardzo solidnie.
Możliwość montażu różnych jednostek napędowych:
•

Benzyna: od 13KM do 22KM V2

•

Diesel: od 6KM do 12KM

•

( Zalecany elektryczny rozrusznik)

Ciągnik jednoosiowy jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na niewielkiej działce, w ogrodzie, lub nawet jako
urządzenie transportowe. Dzięki odpowiedniemu designowi oraz wyposażeniu w wał odbioru mocy ciągnik może posłużyć jako
glebogryzarka do spulchniania ziemi i wyrównania ziemi, sadzarka do warzyw, kosiarka, do orania pola, robienia rządków za
pomocą obsypnika, odśnieżarka, zamiatarka, czy nawet pompa wodna.

Dane techniczne
Typ silnika
Moc silnika KM
Rozruch
Napęd
Przekładnia
Typ sprzęgła
Kierownica
Klasa
Moc, W.
Koła gumowe
Pojemność silnika
Chłodzenie
Waga
Producent silnika
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WM190FE
16KM
Ręczny/Elektryczny
Napęd za pomocą paska klinowego (2 paski typu B1750)
koło zębate
sprzęgło dwupłytowe
z blokadą
Profi
--6х12cali
--Powietrzem
158 kg
WEIMA

Gwarancja

1R

Biegi
Szerokość robocza
Glębokość robocza

6 do przodu / 2 do tyłu
1100 mm (22 ostrzy)
190 mm

Дорожный просвет
Wał odbioru mocy (WOM):
Hamulec:
Pojemność oleju w skrzyni (L):
Prędkość WOM:
Masa ładunku dla przyczepy:

740 мм
tak
typu pierścień z wewnętrznymi nakładkami
5
1176 obr. / min
500 kg

Ciągniki jednoosiowe

Ciągniki jednoosiowe
Ciągniki jednoosiowe to ogrodnicze, rolnicze bądź komunalne maszyny, których konstrukcja zwykle opera się o monoblok.
Składa się na niego jednoosiowy układ jezdny, silnik i skrzynia biegów. Posiadają szeroki wachlarz zastosowań, za sprawą
możliwości współpracy z różnymi rodzajami osprzętu. Za ich pomocą możemy np skosić trawnik, ale również wykonać inne
prace jak zamiatanie czy uprzątniecie śniegu z chodnika. Na zazielenionych terenach, tę maszynę możemy wykorzystać do
klasycznych zabiegów uprawowych jak przygotowanie gleby pod siew, bronowanie, orkę. Korzysta z niej szerokie grono
odbiorców, między innymi ogrodnicy, firmy zajmujące się uprawą ogrodów czy komunalne.
Za sprawą swojej wielofunkcyjności, są niezawodnym narzędziem w szkółkach, gospodarstwach rolniczych, sadach czy
winnicach. Łatwość obsługi oraz zwrotność, sprawiają że mogą być używane w każdych warunkach. Doskonale sprawdzą się w
miejscach trudnodostępnych i takich, z ograniczoną przestrzenią manewrowania.
Niewielkie rozmiary sprawiają, że chętnie sięgają po nie firmy zajmujące się pracami porządkowymi w ogrodach czy np.
odśnieżaniem. Taką maszynę można łatwo transportować z miejsca na miejsce.
Ciągniki jednoosiowe z osprzętem sprawdzą się w wielu sytuacjach. Od drobnych prac wokół domu po odśnieżanie i koszenie
w ciężkich warunkach. Nasza oferta zawiera ciągniki jednoosiowe z mocnymi silnikami i hamulcami, co sprawia, że sprawdzą
się w koszeniu trudnych terenów, nawet pochyłych.

Glebogryzarki
Maszyny te, służą do wyrównywania i spulchniania dużych obszarów. Doskonale sprawdzają się zwłaszcza przy uprawie zbitej,
trudnej gleby. Spalinowa glebogryzarka sprawdzi się również przy uprawie roślin w ogrodzie, odchwaszczeniu i napowietrzeniu
ziemi ale także przy zakładaniu dużych trawników. Dzięki glebogryzarce, zaoszczędzimy mnóstwo energii, którą musielibyśmy
poświęcić na ręczną pracę w ogrodzie.
Właściwe zadbanie o nasz ogród, wymaga dużo poświęcenia. Spośród najbardziej czasochłonnych i męczących czynności, z
pewnością należy wymienić przygotowanie ziemi pod uprawę roślin i zasiew plonów. Doskonałym rozwiązaniem na znaczne
ułatwienie takiej pracy jest glebogryzarka spalinowa. Wyręczy nas z ciężkich robót ręcznych, znacznie podniesie komfort
wykonywanych czynności.
Nowoczesne glebogryzarki spalinowe, sprawią że codzienne prace w ogrodzie staną się przyjemnością. Sprawdzą się w
ogrodach, gospodarstwach czy na polach uprawnych. Za sprawą swojej bezawaryjności, wytrzymałości i wydajności z
powodzeniem można wykorzystać je do użytku prywatnego, jak i użytku komercyjnego.
Nasze glebogryzarki to innowacyjne rozwiązania, umieszczone w jednej maszynie, która sprawdzi się w wielu sytuacjach. Są w
pełni bezpieczne i spełniają europejskie normy.
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