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MS 7100 CF Motosapa Pachet BASIC,motor 7 cp ,Latime de lucru 110 cm, plug de bilonat,roti pneumatice
,reglarea adancimii de lucru
Cod catalog: MS7100/5CF/BASIC
Producator: Media Line

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,099 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Roata frontala de transport
Plug de bilonat
Roti pneumatice 4.00 - 8
Freze de sapat
Discuri laterele de protectie pentru freze
Suport prindere a accesoriilor
Roti metalice
Plug simplu

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( CP ): 7
Transmisie: Lant
Motor: Media Line
Tip motor: OHV
Cutia de viteze: 3 ( 2 inainte + 1 inapoi )
Latime de lucru reglabila ( cm ): 80-110
Ghidon: Reglabil in inaltime si in lateral
Latime max. de lucru ( cm ): 110
Adancime de lucru ( cm ): 28
Numar cutite: 32 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Greutate ( Kg ): 79

DESCRIERE PRODUS
Motosapa MS 7100 CF Media Line , motor 7 cp , Latime de lucru 110 cm

Motosapă cu motor pe benzină, putere 7 CP. 3 viteze (2 înainte + 1 înapoi). Transmisie cu ambreiaj și cutie de viteze din fontă, cu roți dințate. Ghidon reglabil pe înălțime
Freze reglabile.

Prezentare scurta motosapa medialine model ms 7100 cf, 7 cp Medialine MS 7100 CF este o motosapa robusta, compacta dotata cu un motor puternic de 7 CP. Fiabilitatea este
ridicată si ofera posibilitatea de a-i fi atasat: plug, remorcă, rarita, roti metalice, roti de transport, plug de scos cartofi. Latimea de lucru este cuprinsa intre 800 - 1100 de mm
avand freze detasabile si segmentabile. Adancimea de lucru este de 150 - 250 mm permitand utilizarea motosapei atat in gradina cat si la munca campului.

Astăzi munca câmpului nu mai reprezintă o corvoadă, ci o relaxare datorită uneltelor şi utilajelor agricole simple, uşor de manevrat, dotate cu tehnologie performantă, în
funcţie de activităţile şi nevoile tale. Motosapa Media Line MS 7100 are o putere a motorului de 7 cp, având o lăţime de cultivare de 110 cm şi o adâncime de lucru de 30 cm.
Are o capacitate cilindrică de 208 cc, alimentarea făcându-se cu benzină fără plumb şi ulei pentru motor. Pornirea acestei motosape se face mecanic cu demaror cu sfoară,
având un sistem de protecţie în cazul în care pornirea este accidentală.

Acest sistem de siguranţă opreşte automat echipamentul în cazul în care ai pierdut controlul motosapei, acţionarea manetei putându-se efectua doar după deblocarea
siguranţei. Motorul este dotat cu cilindru în patru timpi şi un număr de trei viteze, două înainte şi una înapoi, transmisia făcându-se cu lanţ şi curea. Are un număr de 12 cuţite
pe stânga şi 12 cuţite pe partea dreaptă.

Ghidonul este reglabil în înălţime sus/jos, fiind adaptabil pentru înălţimea ta şi astfel făcându-ţi munca mult mai uşoară. Frezele pe care le deţine sunt segmentabile. Motosapa
Media Line MS 7100 este un utilaj agricol fiabil şi uşor de folosit, oferind posibilitatea de ataşare a plugului, semănătoarei, remorcii şi a altor accesorii agricole.

Motosapa mai are în dotare freze segmentabile, discuri laterale şi o bară de reglare a adâncimii. Ca accesorii incluse deţine o freză de prăşire de 80 cm lăţime, o roată de
înaintare şi un cui de reglare a adâncimii de lucru. Dimensiunile sale sunt de 1640x1100x800 mm şi are o greutate de 75 kg.

Acest motocultor poate fi utilizat în grădină, la viţa de vie dar şi la munca câmpului. Indiferent de activitatea pe care o prestezi, îţi doreşti ca produsele pe care le foloseşti să
nu te pună în pericol şi să fie cât mai fiabile. Ca o recomandare a acestui utilaj indicat ar fi să verifici periodic cuţitele iar în cazul în care sunt uzate să le ascuţi sau să le
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înlocuieşti.


