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MS 7500 CF Media Line Motosapa ,motor 7 cp,Pachet TOP ,plug de bilonat,roti pneumatice ,reglarea adancimii
de lucru
Cod catalog: MS7500CF/TOP
Producator: Media Line

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,699 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
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: ambreiaj în baie de ulei si cutie de viteze din fonta cu roti dintate
Motor: Media Line
Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal
Filtru de aer: in baie de ulei
Combustibil: Benzina fara plumb
Cutia de viteze: 3 viteze (2 înainte:4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
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

DESCRIERE PRODUS
Motosapa MS 7500 CF este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări deprelucrarea a solului în gospodării și grădini.
Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, roți dințate și cutie de viteze din fontă o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă.
Respectă standardulde securitate EN709pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru
tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.
Avantaje:Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
Sistem de transport al frezelor.
Sistem rapidde montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate


