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Kosiarka akumulatorowa
STIGA COLLECTOR 136AE 2x
akumulator
Cena

1 090,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

291342068/ST1

Producent

STIGA

Opis produktu
Collector 136 to kompaktowa kosiarka zasilana akumulatorem, która jest tak samo dobra dla ogrodu, jak i dla środowiska. Po
prostu włóż klucz bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Start i jesteś gotowy do koszenia. Wystarczy jedno ładowanie, aby skosić
powierzchnię 250 m2 - to więcej niż kort tenisowy. Bez kabli można nią łatwo manewrować, aby uzyskać szybkie i
bezstresowe cięcie. A ponieważ jest zasilany akumulatorem, jest znacznie cichszy niż większość standardowych kosiarek
spalinowych. Dla większego komfortu, Collector 136 posiada miękką rękojeść, którą można regulować w dwóch pozycjach, a
także wygodny uchwyt do przenoszenia ułatwiający podnoszenie. Jeśli chodzi o koszenie, agregat o średnicy 34 cm można
ustawić na sześciu różnych wysokościach w zależności od pory roku lub warunków. Trawa jest zbierana do 35-litrowego
hybrydowego kosza na trawę z wytrzymałą plastikową górą i tekstylną częścią dolną, co zapewnia dużą pojemność i łatwe
przechowywanie.

Dane techniczne
Seria Urządzenia Essential seria 100
Silnik Bezszczotkowy
Zasilanie Akumulator LI-ion
Moc znamionowa silnika 0,55 kW
EPower Tak
Napięcie akumulatora 20 V
Pojemność akumulatora 2 x 2 Ah
Liczba akumulatorów 2

System tnący
Metoda koszenia Zbieranie do kosza
Obszar roboczy (do) 250 m²
Materiał korpusu Polipropylen
Szerokość koszenia 34 cm
Regulacja wysokości koszenia Centralna
Liczba wysokości koszenia 6
Zakres wysokości koszenia 25-75 mm

Wyposażenie
Rodzaj kosza Hybrydowy
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Pojemność kosza 35 L
Kierownica Ergonomiczna + miękki uchwyt z oburęcznymi włącznikami
Składana kierownica Tak
Regulowana kierownica Tak
Koła 140/170 mm, rowkowane
Uchwyt transportowy Tak
Waga 11,75 kg
Waga akumulatora 0,98 kg
W zestawie Akumulator 2 x 2 Ah, Podwójna ładowarka
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