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Traktorek ogrodniczy CUB
CADET LT3 PR105
HYDROSTAT
Cena

10 499,00 zł

Cena poprzednia

11 300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

CUB CADET

Opis produktu
Traktor ogrodowy Cub Cadet LT3 PR105 z serii FORCE przeznaczony jest do pielęgnacji trawników o dużej powierzchnii. Prezentowana maszyna
została wyposażona we wszystkie atrybuty niezbędne, aby zapewnić optymalną efektywność koszenia i maksymalny komfort pracy. Za
odpowiedni poziom mocy odpowiada dwucylindrowy silnik amerykańskiej marki CUB CADET z serii V-Twin o pojemności 679 cm³. Przenoszenie
napędu na koła odbywa się poprzez łatwą i wygodną w obsłudze skrzynię biegów typu Hydrostat, która gwarantuje płynny ruch kosiarki
traktorka. Trawa cięta jest przez 105 cm agregat tnący wyposażony w dwa ostrza tnące. Wysokość koszenia regulowana jest za pomocą dźwigni
ręcznej w 5 pozycjach z zakresu od 3,0 do 9,5 cm. Ścięta trawa wyrzucana jest za pośrednictwem szerokiego kanału wyrzutowego do kosza o
pojemności aż 240 litrów! Ważną zaletą prezentowanej kosiarki traktora jest jej konstrukcja, która umożliwia zastosowanie szerokiego zakresu
osprzętów umożliwiających jej efektywne wykorzystanie przez cały rok. Do wymienionych podstawowych zalet należy dodać również szereg
dodatkowych cech wpływających na komfort pracy takich jak: wygodne siedzisko z wysokim oparciem, technologia RevTEK umożliwiająca
koszenie jadąc wstecz, ergonomiczna kierownica oraz dysza umożliwiająca mycie wnętrza agregatu. Wszystkie te cechy sprawiają, że traktor
ogrodowy Cub Cadet LT3 PR105 to doskonały wybór dla najbardziej wymagających posiadaczy rozległych trawników.

Marka Cub Cadet to przede wszystkim jakość i solidność wykonania, dlatego oferowane przez nią urządzenia
objęte są aż 3-letnim okresem gwarancyjnym.

Dane techniczne

Silnik CUB CADET 679CC V-TWIN
Ilośc cylindrów-2 cylindry
Pojemność silnika 679cc
Moc znamionowa (kW/min-1) 12,7kW / 2600 min-1
Moc maksymalna 22KM
Pompa oleju-Tak
Filtr oleju-Tak
Rozruch elektryczny-Tak
Pojemność zbiornika paliwa 3,8 litra
Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa
Przekładnia napędowa Hydrostatyczna HYDRO GEAR
Ilość biegów napędu 1 w przód / 1 w tył
Oś skrętna żeliwna
Szerokość koszenia (cm) 105cm
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Wydajność Koszenia 4.500m2/h
Wysokość koszenia (mm) 30-95 mm
Regulacja wysokości cięcia 5 pozycji, manualna
Kosz / pojemność kosza standard / 240 litrów
Koła (przód/tył) 15" x 6" / 18" x 9,5"
Promień skrętu 46 cm
Reflektory przednie standardowe
Zaczep tylny tak
Zderzak przedni tak
Waga 195 kg
Kraj produkcji Niemcy
Gwarancja- 3 lata

REWELACYJNY SILNIK

SILNIK Cub Cade 679cc V-Twin to nowoczesny niezawodny dwucylindrowy silnik stworzony przez inżynierów Cub Cadet w

USA .Silnik posiada ciśnieniowe smarowanie,łożyskowanie wału korbowego ,żeliwną tuleję cylindra,oraz podwójny system
filtrów powietrza co gwarantuje wieloletnią trwałość i bez awaryjność.

Wysyłka,olej na pierwszą wymianę, uruchomienie GRATIS !
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