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HSM 1390i2 ETDR Honda,freza de zapada,putere 11.7 CP,debit 83 t/h,pornire electrica,distanta aruncare 19
m,cu senile,latime lama 92 cm.
Cod catalog: HSM139I2ETDR/Honda
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 40,823 RON (TVA INCLUS)

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

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Honda
Cap. cilindrica ( cmc ): 390
Tip motor: iGX 390
Debit maxim ( t/h ): 83
Volum rezervor ( l ): 5.7
Mecanism deplasare: Senile cauciuc
Putere motor (CP ): 11.7
Combustibil: Benzina fara plubb
Autonomie ( h ): 2.2
Sistem de pornire: Electric
Capacitatea baii de ulei ( l ): 1.2
Nivel de zgomot ( db A ): 105
Numar de viteze: 2 inainte + 1 inapoi
Distanta maxima de aruncare ( m ): 19
Reglare inaltime fata de sol: Electrica
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Electrica
Dimensiuni ( mm ): 1340 x 1760 x 920
Greutate ( Kg ): 250
Clasa putere ( cmc ): 340-420
Clasa Latime de lucru ( cm ): 86-120
Model:: iGX 390
Capacitate maxima de curatare a zapezii ( t/h):: 83
Tip freza:: Cu senile
Propulsie:: Autopropulsie
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Electrica
Echipata cu far: Da
Transmisie: Mecanica/2 viteze inainte-1 inapoi
Controlul directiei de deplasare: cu ambreiajele laterale

DESCRIERE PRODUS
Freze de zapada hibride

Gama de freze de zăpadă hibride Honda oferă utilizatorului tehnologie de ultimă generație și caracteristici unice care oferă performanțe de neegalat și cu 30% mai
puțin zgomot în comparație cu suflătoarele de zăpadă convenționale și cele mai scăzute niveluri de emisii de pe piață.
Caracteristicile modelelor hibride Tehnologia sa se bazează pe utilizarea combinată a motoarelor electrice și pe benzină, astfel încât se obțin avantajele maxime ale
celor două sisteme, ceea ce se traduce printr-o calitate excepțională a muncii și o reducere semnificativă a efortului necesar și a consumului de combustibil. .
Tehnologie hibridă
Această tehnologie exclusivă Honda se bazează pe utilizarea combinată a motoarelor electrice și pe benzină, astfel încât să se obțină avantajele maxime ale ambelor
sisteme, ceea ce se traduce printr-o calitate excepțională a muncii și o reducere semnificativă a efortului necesar și consum de combustibil.
Ambreiaje de direcție Control maxim pentru utilizator datorită capacității sale de a se roti complet în jurul unui punct.
Sistem inteligent de control
Permite utilizatorului să aleagă între modul de acționare manuală, unde permite operatorului să controleze motorul și viteza de deplasare și automat (sau ICS), unde
setul de parametri este ajustat automat pentru a optimiza performanța și a reduce emisiile. Sufocare automată *
Sistemul automat de sufocare permite pornirea ușoară la rece și la cald (* disponibil numai pe modelele ETD / ETDR). Reglare laterală căpșuni
Pe teren înclinat, permite reglarea unghiului de lucru al tăietorului lateral pentru a obține o traiectorie plană fără zăpadă. Sistem de autodiagnosticare a anomaliilor
Detectează și avertizează despre incidente în timpul pornirii și în timpul funcționării, prin intermediul a cinci indicatoare amplasate pe panoul de control.
Mecanism de resetare
Acest mecanism readuce automat tăietorul în poziția sa inițială, ceea ce este foarte util atunci când lucrați pe zăpadă adâncă sau pe pante.
Gestionarea inteligentă a căpșunilor
Acest sistem oferă 3 funcții diferite pentru a facilita munca și a crește performanța, sistemul automat de ridicare a tăietorului, mecanismul de resetare și reglarea
laterală a tăietorului.
Selector mod de lucru
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Această caracteristică, unică pentru tehnologia hibridă a suflantei de zăpadă Honda, permite operatorului să aleagă modul de operare care se potrivește cel mai bine
capacităților și condițiilor sale de lucru, asigurând o eficiență maximă.
Cu avantajele motorului Honda în 4 timpi Honda este producătorul # 1 de motoare în 4 timpi.
Fiabilitatea și performanța motoarelor noastre sunt bine cunoscute în întreaga lume.
Cu o tehnologie dovedită și peste 50 de ani de experiență, motoarele Honda sunt silențioase, cu emisii reduse și ușor de operat.
Nivel redus de zgomot: plugurile de zăpadă Honda sunt cele mai silențioase de pe piață.
Unele modele ale concurenților noștri oferă un nivel de zgomot cu până la 8 dB mai mare.
Emisii: motoarele Honda au cele mai scăzute niveluri de consum și emisii de combustibil comparativ cu alți producători.
În plus, toate motoarele respectă cele mai stricte reglementări de mediu.


