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Motocositoare Bertolini zona montana AGT B 139 motor Honda 13 cp , bara taiere 127 cm SF + Brazdar ,
transmisie in baie de ulei
Cod catalog: AGTB139/GX390/127cm/bertolini
Producator: Bertolini

INFORMATII GENERALE
Pret : 27,596 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 25,388 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Roti duble pneumatice: 4-10”.
Bara de taiere 127 cm SF/SP ( paioase - iarba ) .
Brazdar ( set de aparatoare laterale pentru bara de taiere '' strangatoare de fan '').

Permite lucrul in pante cu inclinare pana la 30 grade fiind dotata cu pompa de ulei
speciala, pompa de combustibil si rezervor inaltat.

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

CARACTERISTICI TEHNICE
Aplicatie pt.: Zona Montana
Putere motor ( CP ): 13
Tip transmisie: Baie de ulei
Cutia de viteze: 6 v (3 inainte + 3 inapoi)
Motor: Honda GX 390 Montan
Bara de taiere ( cm ): 127 SF Paioase cu Brazdar
Tip motor: Industrial 4 timpi , răcit cu aer - High Inclination
Ambreiaj: Conic sau cu discuri de frictiune
Priza de forta: Independenta la 973 rpm. Cu sistem de cuplare rapida
Dispozitiv de siguranta: Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului
asupra masinii
Ghidon: Reglabil in inaltime cu dispozitiv de atenuare a vibratiilor
Combustibil: Benzina fara plumb .
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Roti motoare: 5x10 duble
Greutate ( Kg ): 136
Quick Fit: Da

DESCRIERE PRODUS
Motocositoare Bertolini Montana AGT B 139 Honda 13 cp , bara taiere 127 cm

Motocositoare Bertolini Montana AGT B 139 Honda 13 cp , bara taiere 127 cm Permite lucrul in pante cu inclinare pana la 30 grade fiind dotata cu pompa de ulei speciala,
pompa de combustibil si rezervor inaltat. Motocositoarea AGT B139 ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30 ̊ datorita motorului
profesional HONDA GX390 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocositoarei:

●frână de parcare şi ambreiaje pentru viraj intependent e pe cele două roți ce funcţionează combinat.

● roți duble cu dimensiuni mari pentru aderență sporită;

● pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil;

● sistem de lubrifiere al motorului imbunătățit;

● carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate.

Ambreiaj:multi disc cu control manual

Cutie de viteze:in baie de ulei, 6 viteze (3inainte + 3 inapoi)

Viteze (km/h)1°: 1,20 -2°: 2,57-3°: 4,171°R: 1,27 -2°R: 2,66 -3°R: 4,41

Dispozitiv de siguranță:oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii;

Sistem de frânare:independent pe fiecare roată

Ambreiaj pentru virare:independent pe fiecare roată



Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )
Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382
Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381
Banca: ING Iancului
Cont: RO48TREZ7035069XXX006875
Banca: Trezoreria Sector 3
E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

www.generatoare-curent.ro www.tehnocenter.ro www.generatoare-caldura.ro

Priză de putere:independentă,cu sistem de cuplare rapidă

Ghidon:reglabil în înălţime cu dispozitiv antivibratii

Roți:pneumaticeduble,5.00x10”

Transmisie bară tăiere:profesională, în baie de uleiBară de tăiere:140/160cm, SFsau SP

Masă:136,0 kg


