TF 536
Velmi robustní a výkonný kultivátor pro zákazníky, kteří ocení dlouhou životnost stroje.
Spolehlivý motor Subaru se snadným startováním a olejovým čističem vzduchu - jako jeden z
naprostých požadavků pro dlouhou životnost motorů, které pracují v suchém a prašném
prostředí. Manuální převodovka; dvě rychlosti dopředu a jedna dozadu a zcela utěsněná
převodovka pro použití pro kultivaci ve vodě. Nastavitelná rukojeť, v horizontálním i
vertikálním směru, pro pohodlné používání. Ochrana proti poškození rostlin, opěrná tyč a
demontovatelné transportní kolečko jako standard.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

SPIRÁLOVÉ RADLIČKY

Ergonomicky navržená rukojeť s
pohodlnými, měkkými držadly a
snadno dostupnými ovládacími
prvky. Sklápěcí pro snadné
uskladnění a přepravu.

Tvar radliček zajišťuje hladký
provoz v těžkých podmínkách.

VYSOCE KVALITNÍ
MOTORY

Spolehlivé a výkonné motory
poskytují dokonalé mazání a
chlazení, a zároveň produkují
nízké emise při zátěži.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Všechny komponenty kultivátoru
byly vyrobeny v nejvyšší kvalitě a
důkladně testovány, aby byla
zajištěna optimální životnost
stroje.

Vlastnosti
• Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými
ovládacími prvky
• Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při
práci
• Nastavitelná rukojeť; do stran, horizontálně i
vertikálně
• Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

• Přepravní kolečko pro jednoduchou přepravu
• Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo
pracovní plochu
• Zpátečka pro optimální manévrovatelnost
• Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu
• Výkonný OHV motor

Technické údaje
Výrobce motoru

Subaru

Typ motoru

OHC

Název motoru

EP17

Zdvihový objem válce, cm³

169 cm³ / 10,31 krychlových palců

Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW
Typ vzduchového filtru

3,7 kW @ 3400 ot./min
Filtr vzduchu napuštěný olejem

Objem palivové nádrže, litry

3,4 l / 0,9 gal.

Rychlost otáčení, ot./min.

120 ot./min

Rychlost rotace (min/max)

35-120 ot./min
Řetězová/Manuální

Typ převodovky
Počet převodových stupňů vpřed

2

Počet převodových stupňů vzad

1

Typ kultivátoru

Přední hrot

Počet hrotů

6

Průměr pružného hrotu

320 mm / 12,6 palců

Pracovní šířka, cm

90 cm / 35,4 palců

Pracovní hloubka, cm

30 cm / 11,8 "

Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť

Ano

Horizontálně nastavitelná řídící rukojeť

Ano

Sklápěcí rukojeť

Ano

Zpátečka

Ano

Voděodolná převodovka

Ano

Transportní kolečko/a

1

Opěrná/smýkací tyč

Ano

Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin

Ano

Oboorávač

.

Pluh

K dispozici jako příslušenství

Gumová kola

-

Hmotnost, kg

70 kg / 0 liber

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)

83,5 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená

95 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)

98 dB(A)

POLOŽKY
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