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RT 5097 C
Ιδανικό και ισχυρό για μεγάλες εκτάσεις

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη άνεση οδήγησης
και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με
ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL, χορτοσυλλέκτη 250
λίτρων και ρυθμιζόμενο κάθισμα του οδηγού, το καθιστούν ιδανικό και
άνετο για τις εργασίες σας.

Μοντέλο Τιμή

RT 5097 C ride-on mower 
61602000019

3.999,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και... m² up to 6000

Τύπος κινητήρα 31R5070008B5

Ύψος κοπής mm 30-100

Πλάτος κοπής cm 95

Βάρος kg 231

Τιμή κραδασμών ahw m/s² 2,6

Χορτοσυλλέκτης l 250

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 0,49

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA
dB(A)

2

Κυβισμός cm³ 500

Ονομαστική ισχύς (kW/HP) 8,2 kW / 11,1 PS

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l 9

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 1,3

Εργαλείο Μ x Π x Υ cm 242x101x116

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) 100

Κιβώτιο μετάδοσης hydrostatisch

Επίπεδο κραδασμών, κάθισμα / τιμόνι m/s² 0,98

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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Χαρακτηριστικά

Στροφές λειτουργίας Στροφές/λεπτό 2750

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) 86

Βασικός εξοπλισμός
Ελαστικά τύρφης
Τα μεγάλα ανάγλυφα ελαστικά προστατεύουν τον χλοοτάπητα, και δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου ορατά ίχνη.

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής
Ο μοχλός για την κεντρική ρύθμιση του ύψους κοπής βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κάθισμα και σας παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής
σε 8 διαφορετικά ύψη.

Στιβαρό πλαίσιο
Η στιβαρή κατασκευή του πλαισίου με περιμετρικό προφυλακτήρα παρέχει σταθερότητα ακόμα και για προσαρμοζόμενα μηχανήματα
όπως το χειμερινό σετ.

Αναπαυτικό κάθισμα
Το άνετο κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με το ύψος του χειριστή επιτρέπει ξεκούραστη εργασία για μεγάλα διαστήματα.

Χαμηλό ύψος διέλευσης
Χαμηλό ύψος διέλευσης για άνετη επιβίβαση και αποβίβαση και άνετος χώρος για τα πόδια.

Σύστημα οδήγησης συλλογής
Το σύστημα οδήγησης συλλογής στις δύο πλευρές του συστήματος κοπής τραβά το χόρτο από τις άκρες και το οδηγεί στα μαχαίρια.

Εύκολη εκκένωση χορτοσυλλέκτη
Ο χορτοσυλλέκτης χωρητικότητας αδειάζει χωρίς κόπο από το κάθισμα του οδηγού. Ο σχεδιασμός του εξασφαλίζει την άνευ
υπολειμμάτων εκκένωση του χορτοσυλλέκτη. Ο καθαρισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με ευκολία.

Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ
Με την βοήθεια της μετάδοσης κίνησης με 1 πεντάλ μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα και άνετα μεταξύ της κίνησης προς τα εμπρός ή της
όπισθεν. Έτσι, η οδήγηση γίνεαι ακόμη πιο άνετη.

Ηλεκτρονικός συμπλέκτης μαχαιριού
Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.

Προαιρετικά
Εξάρτημα αλέσματος
Με το έξάρτημα του αλέσματος, τα χλοοκοπτικά τρακτέρ STIHL μπορούν να μετατραπούν σε χλοοκοπτικά τρακτέρ αλέσματος. Για το
σκοπό αυτό, ο χορτοσυλλέκτης απομακρύνεται από το μηχάνημα και το εξάρτημα του αλέσματος προσαρμόζεται στη είσοδο της
εξαγωγής του χόρτου. Αυτό επιτρέπει στο χόρτο να τεμαχίζεται σε μικρά κομμάτια μέσα στο περίβλημα του συγκροτήματος κοπής, πριν
να πέσει στο έδαφος, επιστρέφοντας ζωτικά θρεπτικά συστατικά και υγρασία στο χώμα. Μέσω αυτού του φυσικού τρόπου
λιπασματοποίησης μειώνεται ο όγκος των απορριμάτων.
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 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

