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Odśnieżarka WEIMA WWS0722ВЕ
ElStart +Lampa
Cena

3 350,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

WEIMA

Opis produktu
Dużo śniegu - dużo pracy!? Z odśnieżarką Weima WWS0724BE oznacza to inaczej: dużo śniegu - mnóstwo zabawy!
Odśnieżarka Weima WWS0724BE to mocny model z nowej serii odśnieżarek, za pomocą którego można odśnieżać teren z
oblodzonego i grubego śniegu. Ten niezawodny sprzęt to najlepszy wybór do odśnieżania.
Nasza odśnieżarka WWS0724BE zrobi to za Ciebie! Jest to model z własnym napędem, wyposażony w manualną skrzynię
biegów z 4 biegami do przodu i 2 do tyłu. W celu wysokiej jakości czyszczenia lodu i ciężkiego śniegu konstruktorzy
zamontowali na odśnieżarce Weima wzmocniony stalowy ślimak, co znacznie zwiększyło wydajność całej maszyny. Każdy
poradzi sobie z łatwością z naszymi odśnieżarkami.
-

Przyjazny dla środowiska silnik benzynowy o mocy 7 KM
Komfortowa praca o każdej porze dnia dzięki światłom punktowym
Praktyczna obsługa urządzenia za pomocą funkcji obsługi jedną ręką
Podgrzewane uchwyty utrzymają ciepło w dłoniach podczas pracy
Dwustopniowy system czyszczenia
Komfortowa praca dzięki licznym zmianom biegów
Opony antypoślizgowe
Wzmocniony

ślimak zębaty

DANE TECHNICZNE
- GTIN: 6971472301008
- Maksymalna odległość wyrzutu : 12 m
- Kąt obrotu deflektora: 190 ° obracany za pomocą dźwigni ręcznej
- Poziomy prędkości: 4 do przodu, 2 do tyłu
Szerokość zaczepu łyżki : 61 cm - Wysokość wsuwania: 53,5 cm
- Średnica śruby: 12 cali (30 cm)
- Rodzaj śruby: 2-stopniowy
- Koło tylne: 14 × 5,0 - 6
- Wymiary: 890 × 620 × 690 mm
- Masa netto / brutto: 73/78 kg
- Silnik: EURO 5, 4-suwowy, wymuszony, chłodzenie, pojedynczy cylinder, LCT
- Max Moc silnika: 7 HP / 5 kW
- Układ rozruchowy: rozrusznik linkowy + E-rozrusznik
- Ilość paliwa: 2,2 L

WEIMA
WEIMA - Ciągniki jednoosiowe o wysokiej jakości wykonania i zaliczane do klasy premium. W ofercie znajdują się
glebogryzarki marki WEIMA oraz ciągniki jednoosiowe z silnikami diesla i benzynowymi silnikami o mocy 6,5 - 14 koni
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mechanicznych (KM). Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd eksportuje do ponad 50 krajów na całym świecie i jest
największym producentem maszyn rolniczych w Chinach. Główne atuty ciągnika jednoosiowego WEIMA to wysoka jakość
montażu, malowanie, wzornictwo, niezawodność i trwałość w przystępnej cenie, a także oficjalna 24 miesięczna gwarancja
oraz bardzo duży magazyn podzespołów do serwisu i naprawy glebogryzarek i ciągników.
Ciągniki WEIMA prezentowane są z silnikiem benzynowym i diesla o mocy od 6,5 do 14 koni mechanicznych. Niektóre
modele silników spalinowych dostępne z wyjmowanym cylindrem, pozwalają na szybkie i niedrogie naprawy. Istnieją modele
ciągników jednoosiowych z elektrycznym rozrusznikiem, co ułatwia uruchomienie silnika diesla w mroźne dni. Te ciągniki
jednoosiowe dobrze sobie radzą z zadaniami związanymi z uprawą ziemi na osobistej działce letniego mieszkańca i
zawodowego rolnika.
Ciągnik jednoosiowy WEIMA można kupić na naszej oficjalnej stronie internetowej www.sklepagroray.pl. Sprzęt przechodzi
szkolenie przedsprzedażowe, a po montażu przechodzi testy. Duży wybór osprzętu (co umożliwia szybką zmianę potrzeb
związanych z charakterystyką towaru) pozwoli na wykonanie takiej samej pracy jak: oranie ziemi, pielenie, wykopywanie roślin
okopowych, sadzenie nasion i roślin okopowych, wykorzystanie ciągnika jednoosiowego jako łuparki do drewna, pompy,
agregatu prądotwórczego.
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