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Mașini de tuns gazon

HUSQVARNA LC 356VP

Pentru grădini mai mari. Masă de tăiere rezistentă, din oţel sudat și motor OHC cu pornire ușoară.
Colector foarte mare.

 Sistem tracţiune Autopropulsie, viteză variabilă

 Metode de tăiere Colectare/BioClip®/Evacuare laterală

 Lăţimea de tăiere 56 cm

 Colector Inclus
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CARACTERISTICI

Doriţi o analiză mai detaliată? Aflaţi mai multe despre produs, în detaliu, prin explorarea designului şi a caracteristicilor sale.

Sistem de tăiere 3-in-1

Această maşină de tuns gazonul este foarte

versatilă datorită posibilităţii alegerii între

modurile de tăiere. Puteţi alege colectare, pentru

un rezultat îngrijit, BioClip® pentru fertilizarea

gazonului sau evacuare pentru gazonul mai înalt.

Viteză de deplasare variabilă

Viteza de deplasare se reglează uşor în funcţie

de necesităţile dumneavoastră şi de starea

gazonului.

Mâner de ghidare ergonomic

Unghiul ergonomic al mânerului de ghidare,

permiţând accesul rapid la manetă de

funcționare, pentru utilizare uşoară şi

confortabilă.

Mâner de ghidare pliabil

Cu ajutorul mânerului de ghidare pliabil reduceți

spațiul necesar pentru depozitare și transport.

Reglați ușor înălțimea de tăiere Sac colector cu dispozitiv de blocare a prafului
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Specificaţii

 Motor
Denumire motor GCVX-170

Cilindree 166 cm³

Putere brută la turaţia prestabilită 3.1 kW

Putere brută la turaţia prestabilită 2800 rpm

Volum rezervor de carburant 0.9 l

Tip lubrifiere motor Stropire

Răcire motor Aer

Exhaust emissions (CO2 EU V) 462 g/kWh [1]

 Masă de tăiere
Metode de tăiere Colectare/BioClip®/Evacuare

laterală

Kit BioClip® Disponibil ca accesoriu

Lăţimea de tăiere 56 cm

Trepte de tăiere pe înălţime 7

Reglaj înălţime de tăiere Central

Înălţime de tăiere, min. - max. 25-75 mm

 Sistem de tracțiune
Sistem tracţiune Autopropulsie, viteză

variabilă

Roţi motrice Spate

Viteză înainte, min. - max. 3.0 km/h-4.5

 Echipare
Tip colector Fabric with dust blocker

Volum colector 75 l

Tip mâner Ergonomic

Inserţii moi Da

Reglaj înălţime mâner 2 Step

Reglaj pe laterală al mânerului Nu

Rulmenţi roţi, faţă/spate Yes/Yes

Racord pentru furtunul de apă Nu

Ambreiaj frână cuţit (BBC) Nu

Control acceleraţie Nu

Roţi cu rulmenţi cu bile Da
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 Dimensiuni
Dimensiuni roţi, faţă/spate 203 mm

Dimensiuni roţi, faţă/spate Rear 203 mm

Greutate 37.5 kg

 Material
Material punte de tăiere Oţel

Material roţi Plastic

 Zgomot
Emisii de zgomot la urechea operatorului          87 dB(A)

Nivel de zgomot masurat 96 dB(A)

Emisii zgomot                  98 dB(A)

 Vibrații
Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar 5.9 m/s²

[1] This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express

any guarantee of the performance of a particular engine.


