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Kosiarka akumulatorowa RMA 339
STIHL bez akumulatora i ładowarki.
Cena brutto

1 399,00 zł

Cena netto

1 137,40 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

6320011415

Producent

ANDREAS STIHL SPÓLKA Z O.O

Opis produktu
Lekka kosiarka akumulatorowa RMA 339 do mniejszych ogrodów. Bez akumulatora i ładowarki.
Kompaktowa, zwrotna kosiarka akumulatorowa RMA 339 przeznaczona jest do pielęgnacji niewielkich trawników. Polecana wszędzie tam, gdzie
istotne jest zachowanie ciszy i brak konieczności stosowania przewodu zasilającego. Posiada innowacyjny, wydajny system akumulatorowy
COMPACT. Akumulatory można stosować również w innych urządzeniach akumulatorowych STIHL COMPACT. Jest bardzo ekonomiczna podczas
koszenia, zbierania trawy i mulczowania (wyposażenie dodatkowe) dzięki wykorzystaniu systemu Eco-Modus. Dopasowuje on automatycznie
obroty silnika do potrzebnej wydajności. Nóż tnący ma zoptymalizowany kształt pod względem obiegu strumienia powietrza, dodatkowo
oszczędzając energię akumulatora. Kosiarka jest ponadto wyposażona w zdejmowany kosz na trawę oraz centralną regulację wysokości
koszenia. Jest to idealna kosiarka do mniejszych i średnich trawników zapewniająca użytkownikowi lekką pracę i nieskomplikowaną obsługę.
Dane techniczne
Moc znamionowa W
Pojemność kosza l
Szerokość koszenia cm
Wysokość koszenia mm
Ciężar kg
Wysokość urządzenia cm
Długość urządzenia z koszem cm
Szerokość urządzenia cm
Poziom mocy akustycznej mierzony LWA dB(A)
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd dB(A)

900
40
37
30-70
14
107
122
42
89,4
90

Wyposażenie seryjne

Uchwyty transportowe
Zintegrowane z obudową dwa uchwyty nośne. Umożliwiają łatwy załadunek sprzętu, opróżnianie i przenoszenie

Innowacyjny kosz na trawę
Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co
pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę.
Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie

Optymalna budowa noża
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Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą
siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre
właściwości koszenia i zbierania.

Trwałe kółka
Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem stabilności trakcji i kierunku jazdy.

Centralna regulacja wysokości koszenia
Centralna regulacja wysokości koszenia w kilku stopniach umożliwia szybkie i proste dopasowanie wysokości cięcia do stanu trawnika.

Obudowa z polimeru
Jednoelementowa obudowa kosiarek STIHL wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego działanie wysokich temperatur i
promieniowania UV.

Składany uchwyt
Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki STIHL można szybko i wygodnie transportować. Oszczędza się w ten sposób cenne miejsce podczas
przechowywania.

System Eco-Modus
Dzięki aktywowanemu systemowi Eco-Modus liczba obrotów silnika jest dopasowywana automatycznie do potrzebnej mocy, żeby kosić z
odpowiednią wydajnością i oszczędnością energii akumulatora.
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