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Traktor koszący/kosiarka
spalinowa samojezdna Honda
HF 2317 HME z przeglądem
zerowym
Cena

19 500,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin (przybliżony czas transportu)

Opis produktu
Uwaga: towar na zamówienie (dostępność do ustalenia)
Nowy traktor ogrodowy Honda HF 2317 HME został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą wydajność cięcia i zbierania
niezależnie od stanu trawy, bez pozostawiania ścinków lub nieskoszonej trawy. Ten traktor ogrodowy, napędzany potężnym
silnikiem Honda OHC V-twin o pojemności 530 cm3 poradzi sobie bez problemu nawet z mocno przerośniętą trawą.
Kluczem do dobrej wydajności zbierania trawy jest silny i kontrolowany przepływ powietrza. Dlatego zespół badawczorozwojowy Hondy opracował Optiflow, system napędzany wentylatorem pod zespołem tnącym, który poprawia przepływ
powietrza między zespołem tnącym a koszem na trawę o wysokim przepływie powietrza. Znacząco poprawia wydajność
zbierania kosiarki.

15-konny silnik V-twin chłodzony powietrzem, traktorka ogrodowego Honda HF 2317 HME zapewnia doskonałe osiągi i łatwy
rozruch za każdym razem. Napęd hydrostatyczny Honda zapewnia płynną pracę i wysoką jakość cięcia przy dowolnej
prędkości, ponieważ prędkość ostrza jest niezależna od prędkości jazdy do przodu.
Synchroniczne noże zapewniają lepszą wydajność cięcia, mulczowania i zbierania trawy, co zapewnia idealne cięcie - nawet
podczas skręcania.
Możesz włączać i wyłączać urządzenie tnące według własnego uznania, bez konieczności ponownego uruchamiania silnika;
wszystko sprowadza się do elektromagnetycznego sprzęgła noża, które łączy cięcie i hamowanie w jeden elektronicznie
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sterowany system. Oznacza to, że nie musisz ciąć wszędzie, gdzie prowadzisz.
Inteligentny pulpit diagnostyczny LED powie Ci wszystko, co musisz wiedzieć.
Traktor ogrodowy Honda HF 2317 HME jest wyposażony w LED-ową tablicę rozdzielczą, która wyświetla kluczowe informacje
diagnostyczne dotyczące maszyny. Jako "mózg" operacji zapewnia większe bezpieczeństwo, kontrolę i lepszą wydajność
ciągnika; zapewniając jej najlepsze działanie.

A to nie wszystko - traktor ogrodowy Honda HF 2317 HME jest wyposażony w mocne reflektory do całodobowego koszenia,
dzięki czemu nie skosisz przez przypadek również trawnika sąsiadów ;) Oświetlenie to posiada nawet czujnik, który wykrywa
poziom jasności otoczenia dzięki czemu uruchamia się automatycznie, kiedy to potrzebne.
Gwarancja
To urządzenie jest objęte długoletnią, 5-letnią gwarancją (sprzęt podlega corocznemu przeglądowi i jest używane
prywatnie/zakup na paragon).
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Koszt dostawy: minimum 150 pln (w zależności od miejsca dostawy). Przed zakupem proszę ustalić z działem obsługi klienta.
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