
RM 248
Zwrotna kosiarka spalinowa o szerokości
koszenia 46 cm

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 przeznaczona jest do
podstawowej pielęgnacji średnich trawników. Składany uchwyt z
miękkim uchwytem zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie
urządzenia. Centralna, 7-stopniowa regulacja daje możliwość wyboru
wysokości koszenia trawnika w zakresie od 25 do 75 mm. Duży kosz
na trawę o pojemności 55 litrów zapewnia szybsze koszenie bez
potrzeby robienia częstych przerw na opróżnianie kosza.

Wersja Cena

RM 248 
63500113426

1 249,00 zł
(wraz z podatkiem VAT)
Koszty przesyłki i pobrania

   

Dane techniczne

AGROKULTURA ZMY Mateusz Tabor
Lipowa 6
74-300 Myślibórz
PL
Tel: +48 577 070 380

Logo dealera

  

Niepewność pomiarowa K m/s² 1,4

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd
[dB(A)] dB(A)

96

Pow. trawnika m² do 1200

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) 2

Ciężar kg 26

Wartość drgań uchwyt ahw m/s² 2,8

Szer. koszenia cm 46

Pojemność skokowa cm³ 139

Rob. prędk. obr. U/min 2800

Wys. koszenia mm 25-75

Moc znamionowa 2,1 kW / 2,8 KM

Poj. kosza l 55

https://tabi.stihl-online.pl/pl-pl/shipping/
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Wyposażenie

 Rezerwacja

 Kup online i odbierz

 Kup online z wysyłką

 Kup online i zapłać za pobraniem.

Typ silnika EVC 200.2

Wyposażenie podstawowe
Nóż łopatkowy
Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia,
ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed
cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu
systemowi kierowania powietrza.

Koła z bieżnikiem
Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w
profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Miękki uchwyt
Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)

Składany uchwyt
Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania
kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Metalowa obudowa
Dzięki odpornej na uszkodzenia mechaniczne konstrukcji z blachy stalowej, obudowa jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobrze chroni
urządzenie. Wysoka trwałość urządzenia pozwala na pracę w trudnych warunkach. (Zdj. poglądowe)

Centralna regulacja wysokości koszenia
Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości
koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i
specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi
bezpieczną pracę.

Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny
serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej
informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za
pobraniem.
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