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MS 7000 Motosapa pachet TOP cu accesorii, motor 7 cp,roti pneumatice,plug bilonat,roti metalice,plug
simplu,prasitoare,extractor cartofi
Cod catalog: MS7000TOP
Producator: Media Line

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,242 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Roata frontala de transport .
Plug de bilonat .
Roti pneumatice 4.00-8 Freze de sapat .
Discuri laterale de protectie pentru freze.
Suport prindere accesoriu de bilonat.
Sistem de reglare a adancimii de lucru
Plug arat
Roti metalice
Prasitoare
Extractor cartofi

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
Combustibil: Motorina
Cutia de viteze: 3 ( 2 inainte + 1 inapoi )
Latime de lucru reglabila ( cm ): 50-80
Ghidon: Reglabil in inaltime si in lateral
Latime max. de lucru ( cm ): 80
Adancime de lucru ( cm ): 28.5
Numar cutite: 24
Greutate ( Kg ): 73

DESCRIERE PRODUS
Motosapa MS 7000 cu accesorii , motor 7 cp , 3 viteze mecanice
Motosapa MS 7000 este dotată cu un motor puternic de 7,0 CP, roţi de cauciuc mari (4.00-8), freze detaşabile. Fiabilitatea motosapei MS 7000 este ridicată și oferă
posibilitatea de ataşare plug, remorcă, semănătoare şi alte accesorii. Lățimea de lucru cuprinsă între 560-800 de mm (frezele sunt detașabile și segmentabile) și
adâncimea de lucru de 150-250 mm permite utilizarea motosapei atât în grădină, viță de vie cât și la munca câmpului.
Este o motosapă dotată cu un motor puternic care funcționează pe benzină fără plumb. Motorul dispune de 7 CP, ceea ce face motosapa ideală pentru uzul în grădină,
pentru vița de vie, munca de pe câmp etc. Are o lățime de lucru cuprinsă între 560-800 mm, iar adâncimea este de 150-250 mm. Ghidonul poate fi reglat în înălțime, în
funcție de preferințele utilizatorului. Medialine MS 7000 este echipată cu roți mari, 4.00-8. Frezele sunt detașabile. Acest model de motosapă se remarcă prin
fiabilitate ridicată. Este compatibilă cu diverse accesorii. Spre exemplu, se oferă posibilitatea de atașare la plug, remorcă, semănătoare etc. Capacitatea rezervorului
este de 2,9 litri, transmisia este pe lanț și cutia de viteze dispune de 3 viteze (2 înainte și 1 înapoi).
Motosapa Media Line MS 7000 face parte din gama semiprofesionala si este echipata cu un motor in 4 timpi pe benzina de 7 CP. Motosapa MS 7000 are in dotarea
standard un dispozitiv de siguranta care opreste automat echipamentul in cazul pierderii controlului asupra masinii.
MANETA DE PROTECTIE LA PORNIREA ACCIDENTALA
Latimea de lucru cuprinsa intre 560 - 800 de mm (frezele sunt detasabile si segmentabile) si adancimea de lucru de 150 - 300 mm permite utilizarea motocultorului
atat in gradina, vita de vie cat si la munca campului. Motocultorul are in dotare: ghidon reglabil sus/jos – stanga/dreapta , freze segmentabile, discuri laterale, bara de
reglare a adancimii si roti mari - 4.00-8.
Specificatii tehnice: Putere motor 7,0 CP
Combustibil Benzina Capacitate rezervor 3,6 L
Pornire : cu demaror la sfoara
Cutia de viteze 3 viteze (2 inainte + 1 inapoi)
Transmisie cu lant Ghidonul reglabil in inaltime
Freza reglabila 80 cm
24 cutite
Dimensiuni (L×l×h) 1380×750×970 mm
Masa 73 kg
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Dotare standard Motosapa MS 6580
Sistem de reglare a adancimii de lucru
Discuri laterale de protectie
Roata frontala pentru transport.
Roti metalice
Plug simplu
Prasitoare
Extractor cartofi


