
Mångsidig och praktisk jordfräs för arbete i den egna
trädgården. Den låga vikten (12 kg) gör maskinen
mycket enkel, både att köra och transportera.
Utrustad med lättstartad Hondamotor med
genomskinlig tank och med kraftfull snäckväxel. Ett
flertal praktiska tillbehör såsom mossrivare, kupplog,
ogräsrensare, kantskärare samt vertikalskärare gör
maskinen mycket mångsidig.

Bromssporre

Bromssporren är lätt att
justera för olika arbeten.

Enkel hantering

Enkel att hantera och
transportera.

Kraftfull transmission

Konstruerad för yrkesmässig
användning med kraftfull
snäckväxel.

Fällbart styre

För enkel lagring och
transport.

Ytterligare egenskaper

Knivskydd

Minimerar stänk av skräp från de roterande knivarna.
Mångsidighet

Tillbehör som kupplog, mossrivare, kant- och
vertikalskärare m m, gör maskinen extremt mångsidig.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Honda

Typ av motor OHV

Motornamn GX25

Cylindervolym, cm³ 25 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 0,6 kW @ 6500 v/min

Bränsletanksvolym 0,58 l

Rotationshastighet 167 v/min

Transmission

Typ av transmission Snäckväxel/Manuell

Växlar framåt 1



Kapacitet

Typ av jordfräs Frontmonterade fräskryss

Antal fräskryss 4

Kniv diameter 225 mm

Arbetsbredd 24 cm

Arbetsdjup 15 cm

Utrustning

Fällbart styre Yes

Transmission med tredubbla kullager Yes

Bärhandtag Yes

Bromssporre Yes

Mossrivare Finns som tillbehör

Kupplog Finns som tillbehör

Kantskärare Finns som tillbehör

Vertikalskärare Finns som tillbehör

Ytfräs till ogräs Finns som tillbehör

Dimensioner

Vikt 12 kg

Ljud Data

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 80 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 92,1 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 93 dB(A)

Vibrations kalkylering

Vibrationer handtag 7 m/s²

Logistik

Förpackningsformat, LxBxH 530x355x370 mm

Vikt 15 kg

Antal per pall 24 st

Antal per trailer 816 st

Tillbehör

967 99 16-15
Mossrivare

Bekämpa mossa i din
gräsmatta med
tillbehöret mossrivare.

967 99 16-25
Vertikalskärare

Vertialskäraren gör spår i
gräsmattan så luft, vatten
och gödning kommer ner.

967 99 16-02
Ytfräs

Avlägsna ogräs från
ditt trädgårdsland
med tillbehöret
ytfräs.

967 99 16-30
Kantskärare

Använd din jordfräs för
att trimma kanter med
tillbehöret kantskärare.



967 99 16-30
Kantskärare

Använd din jordfräs för
att trimma kanter med
tillbehöret kantskärare.

967 99 16-01
Kupplog

Använd din jordfräs för
plöjning i trädgårdslandet
med tillbehöret kupplog.


