ШРЕДЕР СЪС СОБСТВЕН ДВИГАТЕЛ AS-MOTOR
МОДЕЛ AS 901 SM

Цена: Запитване
Номер на обявата: 99431
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: мулчер - друг
Модел: Мулчери ШРЕДЕР СЪС СОБСТВЕН ДВИГАТЕЛ AS-MOTOR МОДЕЛ
AS 901 SM
Година: 2019
Ротационния шредер AS 901 SM осигурява висока производителност и перфектно мулчиране
на гъста и висока растителност в трудно достъпни планински терени. Двуцилиндровият
двигател Briggs & Stratton Vanguard Series с работен обем от 480 см3 и мощност 16 к.с. и
горивната помпа, гарантират работен режим при тежки условия, без риск за повреда на
двигателя. Задвижването се осъществява чрез 5-степенна механична трансмисия със задна

предавка (1,8 км/ч.), която обхваща диапазон на скоростта от 1,2–4,0 км/ч. Диференциалът на
задния мост е постоянно заключен, което води до отлично сцепление дори на влажни
затревени терени. Двойните гуми осигуряват още по-голяма тяга и стабилност, докато
вертикално монтираният двигател осигурява нисък център на тежестта и балансирано
разпределение на теглото при общо 215 кг.
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Лесна, удобна и безопасна експлоатация:
AS 901 SM се управлява удобно и лесно, чрез четири лоста. Индивидуалните колела се
управляват чрез патентована система за управление и спирачен съединител, при която лекото
налягане върху съответния лост за управление на колелото отваря диференциал на
ограничено приплъзване; пълното налягане активира спирачката на това колело. Освен това,
диференциалът с ограничено приплъзване е постоянно заключен, когато е в задвижването, а
автоматичната ръчна спирачка се задейства веднага след освобождаването на лоста за
задвижване. Тази допълнителна функция за безопасност спира фрикционната косачка на
наклон или равна повърхност.

Идеална машина за косене на тревни площи и пасища:
Стандартно оборудван със стабилно 90-сантиметрово устройство за косене, снабдено с 26
чифта Y-ножа, AS 901 SM е проектиран за тежки условия на работа. Шредера може да коси
трева с височина до 130 см при работа, която достига 3600 м² на час. Устройството за
косене се поддържа от махало-образни лагери, осигуряващи равномерни резултати при
мулчиране, чрез компенсиране на неравен терен. Перфорираният предпазител за удари
осигурява допълнителна безопасност. Височината на рязане може да се регулира на 6 нива от
10–100 мм, докато работната греда може удобно да се регулира странично и по височина, за
да съответства както на оператора, така и на условията.
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