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Kosiarka akumulatorowa
STIGA SLM544AE
Cena

1 835,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

294426068/ST1

Producent

STIGA

Opis produktu
Dzięki kosiarce STIGA SLM 544 AE będziesz mógł cieszyć się znaczną mocą 48 V akumulatora litowo-jonowego. Przy koszeniu
trawy zapomnisz o brudzie, hałasie, problemach z uruchomieniem i konserwacyjnych, które pojawiają się w przypadku
kosiarek spalinowych! Lekka, napędzana ręcznie kosiarka STIGA SLM 544 AE oferuje doskonałą zwrotność i wymaga
minimalnego wysiłku do pchania, nawet na pochyłym terenie. Intuicyjne, zoptymalizowane ergonomiczne elementy sterujące
sprawiają, że ten model kosiarki jest łatwy i wygodny w użyciu dla każdego ogrodnika, a nowo zaprojektowane zaciski
krzywkowe umożliwiają szybkie i wygodne złożenie uchwytu, dzięki czemu zyskuje się wiele miejsca do przechowywania w
pozycji pionowej. Akumulator do tego modelu kosiarki jest dostępny w zestawie i może być używana do zasilania wszystkich
maszyn z serii Systemu 500. Akumulator i ładowarka są w zestawie.

Dane techniczne
Seria Urządzenia Experience seria 500
Silnik Bezszczotkowy
Zasilanie Akumulator LI-ion
Moc znamionowa silnika 1,30 kW
Napięcie akumulatora 48 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Liczba akumulatorów 1
Średni czas ładowania akumulatora 120 min - ładowarka szybka, 220 min - ładowarka standardowa

System tnący
Metoda koszenia Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut
Obszar roboczy (do) 400 m²
Tryb eco Tak (automatyczny)
Materiał korpusu Polipropylen
Szerokość koszenia 42 cm
Regulacja wysokości koszenia Centralna
Liczba wysokości koszenia 6
Zakres wysokości koszenia 22-75 mm

Wyposażenie
Rodzaj kosza Plastik
Pojemność kosza 50 L
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Kierownica Płaska z klamrami + miękki uchwyt
Składana kierownica Tak
Regulowana kierownica Tak
Koła 150/250 mm, rowkowane
Uchwyt transportowy Tak
Waga 15 kg
W zestawie Ładowarka, wkładka mulczująca, Akumulator 5 Ah
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