
Compact, high-quality walk-behind mower for anyone
looking for high-specification durability and reliability
for non-commercial use. Built with professional grade
component it offers excellent cutting performance and
top class collection, together with comfortable,
intuitive controls and ergonomically designed, foldable
handle. Aluminium chassis reduce weight and variable
drive speed makes it easy to adjust speed according
needs and conditions of the lawn, making every work
day less tiring and more enjoyable.

Var iabel hast ighet
Självgående med variabel
hastighet för optimal
körning.

Transmissionshus i
aluminium
Transmissionshus i aluminium
för frekvent användning i
proffessionellt bruk.

Ergonomiskt  handtag
Den ergonomiska vinkeln på
handtaget i kombination med
lättåtkomliga reglage gör
maskinen användarvänlig.

Aluminiumchassi
Starkt och tåligt chassi,
skapat för bästa
uppsamlingsförmåga.

Enkel handtagsj uster ing
En användarvänlig lösning
som möjliggör enkel
handtagsjustering i två
lägen.

Dammreducerande
uppsamlare
En uppsamlare som är
konstruerad för att innesluta
damm och hindra det från
att påverka användaren.

Ytter ligare egenskaper

Ihopfällbart  handtag
Enkel förvaring och transport, tack vare ihopfällbart
handtag

Cent ral höjdinställning
Bekväm och snabb justering av klipphöjd. Ett reglage
för hela klippkåpan.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare Briggs & Stratton

Motornamn 750e DOV-serien

Cylindervolym, cm³ 161 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 2,6 kW @ 2900 v/min

Bränsletanksvolym 1 l

Tändstift Champion QC12YC
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Tekniska Data

Dr ivsystem

Drivning Självgående, variabel hastighet

Drivhjul Bak

Transmission leverantör General Transmission

Hastighet framåt, min-max 2,8-5 km/h

Klippaggregat

Material klippkåpa Aluminium

Klippsystem Uppsamling/Bakutkast

BioClip® kit Finns som tillbehör

Knivtyp Uppsamlare

Klippbredd, cm 51 cm

Klipphöjd, min-max, cm 26 - 74 mm

Klipphöjdssteg 6

Klipphöjdsjustering Central

Utrustning

Uppsamlartyp Textil med dammskydd

Uppsamlarvolym 65 l

Typ av handtag Ergonomisk

Höjdjustering av handtag 2 steg

Hjullager fram/bak Yes/Yes

Fällbart styre Yes

Mjukt grepp Yes

Dimensioner

Däckdimension, fram/bak 210 mm/210 mm

Längd 167,5 cm

Vikt 41 kg

Lj udnivå

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 86 dB(A)

Uppmätta bulleremissioner 97 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 98 dB(A)

Logist ik

Förpackningsformat, LxBxH 1100x570x490 mm

Förpackningsvolym 0,31 m³

Vikt 44,3 kg

Förpackningstyp Kartong
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