
Denna nya frontrotorklippare ger utmärkt översikt över arbetsytan tack vare det
frontmonterade klippaggregatet. Bakhjulsstyrningen innebär god manövrerbarhet och
klassens bästa oklippta cirkel. Egenskaper som nyckelstart, lättåtkomliga reglage och bakre
ram i gjutjärn gör denna gräsklippare bekväm och stabil att använda. Klippaggregatet med
två funktioner i en levereras i mulching‐läge. Vill du ha sidoutkast sätter du bara på
deflektorn. FH‐modellen är utrustad med pedalstyrd hydrostatisk transmission för extra
enkel hastighets‐ och riktningsändring.
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Specifikationer

Motor

Motortillverkare  Briggs
& Stratton
Motornamn
PowerBuilt
Märkeffekt vid givet varvtal  6.5 kW
@ 2900 r/min
Cylindervolym  344 cm³
Cylindrar  1
Batteri  12 V 18
Ah
Bränsletank, volym  3.3 lit
Typ av motorsmörjning  Splash

Drivsystem

Typ av växellåda
Hydrostatisk
Drivningsmetod
Pedalstyrd
Hastighet framåt, min‐max  0‐7.5
km/tim
Hastighet bakåt, min‐max  0‐7.5
km/tim

Klippaggregat

Klippbredd  85 cm
Oklippt cirkel  125 cm
Klippmetoder
Mulching/bakutkast
Klipphöjd, min‐max  25 ‐ 70
mm
Klipphöjdsteg  5
Aktivering av knivarna
Manuell
Blad  2

Annat

Höjd på sätesrygg  Medium
Sätesmaterial  Vinyl

Dimensioner

Däckdimension, fram  16x6‐
10"
Däckdimension, bak  13x5‐8"
Hjulbas  80 cm
Maskinbas, längd  196 cm
Bredd, maskinbas  89 cm
Maskinbas, höjd  107 cm
Vikt  190 kg

Bulleremissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra  84
dB(A)
Ljudemissionsmått  98
dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)  99
dB(A)

Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt  4.3
m/s²
Vibrationsnivå, säte  1.3
m/s²

Egenskaper

Frontmonterat klippaggregat

Det frontmonterade klippaggregatet ger utmärkt överblick över
arbetsytan och möjliggör klippning och trimning nära träd, buskar och
annat.
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Bakhjulsstyrning

Hög manövrerbarhet och klassens bästa oklippta cirkel tack vare
bakhjulsstyrningen.

Ramteknik med en låg tyngdpunkt som ger stabilitet.

Motorn, transmissionen och styrsystemet har grupperats med ett
centrerat och lågt läge, vilket ger såväl god stabilitet som enkel
åtkomst vid service.

Bakdel i gjutjärn

För stabil drift och lång livslängd.

Tillbehör för användning året runt

Möjligt att koppla på snöplog, kärra, spridare och annat för
användning året runt.

Lättåtkomliga reglage

Reglage som är lätta att nå från förarsätet.

Bekväm ratt

Den ergonomiska och bekväma ratten gör ditt arbete trevligare.
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Bekvämt säte

Högt ryggstöd på sätet för ökad komfort vid klippning.
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