MOTOCULTIVATOR
HUSQVARNA TF 334

3.190 LEI
TVA INCLUS

967 63 70-01

Motocultivator ușor de manevrat și fiabil, echipat cu toate funcțiile
esențiale. Motorul Briggs&Stratton puternic și treapta de marșarier
vă ușurează considerabil munca. Carcasa transmisiei din 2 bucăți,
cu posibilitate de ungere, extinde durata de viață a utilajului.
Ideal pentru grădinarii amatori și proprietarii de terenuri care
doresc un utilaj practic și fiabil. Plug pentru bilonat și roți metalice
disponibile ca accesorii.

Mâner asamblat
- comenzi rapide
Mânere ergonomice cu
acces ușor la comenzi.

Bară de ghidare
Bară de ghidare ușor de
ajustat, pentru echilibru
în orice condiții de lucru.

Ghidon pliabil
Ușor de transportat și
depozitat.

Roți de transport
Ușurează transportul.
Simplu de ridicat pe
timpul lucrului.

Caracteristici adiționale
Apărători pentru plante
Protejează plantele din afara zonei de lucru.

Treaptă de marșarier
Îmbunătățește manevrabilitatea și controlul.

Transmisie detașabilă
Carcasa transmisiei din 2 bucăți, cu bușon de
ungere, asigură întreținere și manoperă de service
minime.

Motor OHV
Sistem de distribuție cu arborele cu came în blocul
motor. Motor puternic și cu pornire rapidă.

DATE TEHNICE
Producător motor

Briggs & Stratton

Capacitate cilindrică

208 cm³

Putere brută la turația prestabilită

4.5 kW @ 3300 rpm

Filtru de aer

În baie de ulei

Volum rezervor combustibil

3,1 litri

Tip transmisie

Pe lanț
www.husqvarna.ro

DATE TEHNICE
Model motocultivator
Număr cuțite

Cuțite montate frontal
6

Diametru cuțit

320 mm

Lățime de lucru

80 cm

Adâncime de lucru

30 cm

Mâner ajustabil pe verticală

Da

Mâner ajustabil pe orizontală

Da

Ghidon pliabil
Treaptă marșarier pe mâner

Da
Da

Transmisie detașabilă

Da

Roți de transport

1

Bară de ghidare

Da

Apărători plante

Da

Plug pentru bilonat

Disponibil ca accesoriu

Greutate

56 kg

Emisii de zgomot la urechea operatorului
Nivel de zgomot măsurat

83 dB(A)
92.8 dB(A

Accesorii

Roți de cauciuc

Plug pentru scos cartofi

Piese de schimb

519 65 30-58
Curele

www.husqvarna.ro

Set pentru bilonat cu roți metalice

