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524 SWE Cub Cadet Freza de zapada , tip motor Thorx 70 OHV , latime de lucru 61 cm
Cod catalog: 31AW53LR603/524SWE
Producator: Cub Cadet

INFORMATII GENERALE
Pret : 5,637 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Manere incalzite 
Far  
Pornire electrica si demaror cu sfoara
Roti de cauciuc 
Directie asistata .

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

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: ThorX
Cap. cilindrica ( cmc ): 208
Tip motor: Thorx 70 OHV
Volum rezervor ( l ): 1.9
Mecanism deplasare: Roti cauciuc
Putere motor (CP ): 5.5
Combustibil: Benzina fara plumb
Diametru roti '': 15X5
Sistem de pornire: Electric ( 230 V )
Numar de viteze: 6 inainte + 2 inapoi
Reglare inaltime fata de sol: Manuala
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Manuala 180 grd joystick
Greutate ( Kg ): 84
Clasa putere ( cmc ): 205-277
Clasa Latime de lucru ( cm ): 60-71
Tip freza:: Pe roti
Echipata cu far: Da
Transmisie: mecanica

DESCRIERE PRODUS
Caracteristici Cub Cadet 524 SWE

2X Cub Cadet 524 SWE este, în multe privințe, o suflantă tipică de zăpadă de acest tip, clasă și buget, deci este un loc bun pentru a începe dacă doriți să aflați despre
ce este vorba.
Sunt mașini relativ simple - gândiți-vă la ele într-un fel ca mașina de tuns iarba, dar pentru zăpadă în mișcare - și sunt utilizabile chiar și de începătorul absolut, așa că
iată câteva dintre caracteristicile acestui model despre care trebuie să știți:
Motor cu 4 cicluri 208cc Ceea ce doriți de la o suflantă de zăpadă este o mașină pe care o puteți scoate din garaj dimineața, porniți și porniți, totul în câteva minute.
De asemenea, doriți unul suficient de puternic pentru a alunga zăpada din zona aleasă și pentru a o arunca la o distanță de siguranță, iar CubCadet 524 SWE vă oferă
toate acestea.
Motorul OHV de 208cc este la fel de puternic pe cât veți avea nevoie vreodată de la una dintre aceste mașini și este o unitate fiabilă și dovedită, care este, de
asemenea, utilizată în mai multe alte modele.
Are două caracteristici notabile pe care le considerăm importante și care nu sunt întotdeauna prezente pe alte astfel de mașini: în primul rând, are pornire electronică
- esențială pentru lucrul rapid în acele dimineți reci, când pur și simplu doriți să urcați și să începeți să schimbați zăpada - și în al doilea rând , are un control al
clapetei de accelerație.
Acesta din urmă este important deoarece vă permite să rulați motorul, ceea ce nu puteți face cu multe alte suflante de zăpadă.


