HOGY A SZOMSZÉD IRIGYKEDJEN
APEX® SOROZAT

Válassza akár a 122 cm-es (48 “), vagy 132 cm-es (52”)
vágóegységgel, ez a professzionális nulla fordulós
fűnyíró traktor semmi esélyt sem ad a szomszédoknak .
Köszönhetően a kitűnően megválasztott
alkatrészeknek, a Hydro-Gear® hajtásnak és a
legyőzhetetlen 4 pont függesztésű vágóasztalnak, ezzel
a profi fűnyírótraktorral az elkövetkező években fele idő
allatt lenyírhatja kertjében, telkén, gyümölcsösében a
füvet.

• Ipari kivitel – Üzleti célú használatra gyártott gépekre jellemző

• Felcsapódó kivető – ezzel csökkentve a környező

• Korszerű alváz kialakítás – Széles cső szerkezetű sinek alkotják

• Lábbal működtethető vágómagasság állítási rendszer –

• 3,5 mm-es vastag, hegesztett vágóegység - a 127 mm

• Széles kerekek – Kategóriájában párját ritkító széles kerekek

tulajdonságokkal felruházva - a felhasználó előnyére.

az alváz gerincét a gép súlyából adódó terhelés elviselésének
érdekében.

mélységgel nehéz körülmények között is biztosítja a szükséges
légáramlást és a kitűnő vágóteljesítményt.

• Automatikus ékszíjfeszítés (CBT) – mely csökkenti a kopást, az

ékszíj melegedését így minimális beállítás mellett növelve annak
élettartamát.

• Karbantartást nem igénylő alumínium csapágyazás –

csökkentve a csapágy hőmérsékletét a hűvösebb működés és a
hosszabb élettartam érdekében.

tereptárgyakban keletkező esetleges károkat.

Könnyedén állítható 15 vágómagasság pozíció - 0,6 cm-es
fokozatokkal, függőleges csappal bizosítva.
biztosítják a kitűnő tapadást és a kényelmes használatot.

• Magas háttámlájú ülés – Növeli a vezetési kényelmet és

csökkenti a fáradtságot -párnázott karfával.

• Opcionális bukókeret – A kialakított váz lehetővé teszi

bukókeret felszerelését ezzel növelve a kezelő biztonságát.

• Erőteljes motor – Kawasaki® V-Twin motor hajtja ezt a markáns

Zero-Turn fűnyíró traktort.

MŰSZAKI ADATOK
TERMÉK NEVE

APEX 48

APEX 52

MODELLSZÁM

991311

991312

Kawasaki FR691 V-Twin

Kawasaki® FR691 V-Twin

MOTOR

®

LÖKETTÉRFOGAT (cm3)

726

726

Hydro-Gear ZT3100 Transaxles

Hydro-Gear ZT3100 Transaxles

18.9

18.9

12.8/6,5

12.8/6,5

Elektromos

Elektromos

ANYAGA

3,5 mm-es acéll

13,5 mm-es acél

KIVITEL

Hegesztett

Hegesztett

VÁGÓZÓNÁK SZÁMA

3

3

KÉSSEBESSÉG (m/s)

91

89

Alumínum

Alumínum

VÁGÓKÉS TENGELYEK

2.5cm (1") Átm. Acél

2.5cm (1") Átm. Acél

VÁGÓKÉS CSAPÁGYAK

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Ékszíj

Ékszíj

Elektromos / Ogura GT1A

Elektromos/ Ogura GT1A

MAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Láb működtetésű

Láb működtetésű

VÁGÁS SZÉLESSÉG

122cm (48")

132cm (52")

VÁGóMAGASSÁG

3.8 cm (1.5") - 12.7 cm (5")

3.8 cm (1.5") - 12.7 cm (5")

15

15

Fix

Fix

ELÖL

33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")

33cm x 16.5cm (13" x 6.5-6")

HÁTUL

55.9cm x 25.4cm (22" x 10-12")

55.9cm x 25.4cm (22" x 10.5-12")

Magas háttámla/ülés rugók/állító kar/kartámasz

Magas háttámla/ülés rugók/állító kar/kartámasz

Alap felszereltség

Alap felszereltség

3 év magánhasználat esetén/1 év üzleti célú használatra

3 év magánhasználat esetén/1 év üzleti célú használatra

5 év korlátozott

5 év korlátozott

SÚLY(kg)

373.3kg

377.4kg

HOSSZÚSÁG

181.6cm

189cm

SZÉLESSÉG

127cm (50") (kivető nélkül)

141cm (kivető nélkül)

MAGASSÁG

107cm (42")

107cm (42")

HAJTÁS RENDSZER
ÜZEMANYAG TARTÁLY(L)
SEBESSÉG
(KM/H) Előre/Hátra
INDÍTÁS

®

®

VÁGÓEGYSÉG

CSAPÁGY ANYAGA

MEGHAJTÁS
VÁGÓEGYSÉG KAPCSOLÁS

VÁGÁSI POZÍCIÓK SZÁMA
KEREKEK
ELSŐ TENGELY

JELLEMZŐK
ÜLÉS
ÜZEMÓRA MÉRŐ
GARANCIA
ALAPGÉP
Vágóegység váz/ Alváz
GÉP MÉRETEI

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VONTATOTT TÜSKÉS GYEPLAZÍTÓ,VONTATOTT VÍZFELTÖLTÉSŰ HENGER,BORONA,PERMETEZŐ,SZÓRÓ,BUKÓKERET

Ariens Company®, Kawasaki® és a Hydro-Gear® az adott vállalat bejegyzett védjegye. A megadott motor lóerő, a motor gyártója által összehasonlítási célokra használt információ. A tényleges működési lóerős ennél kevesebb lesz. Látogassa meg a www.
ariens.com oldalt a motor részletes paramétereiért, üzemi adataiért. A termék jellemzői és műszaki adatai előzetes értesítés
nélkül változhatnak. A fotókon ábrázoltaktól a tényleges termék eltérhet. © Copyright 2016 Ariens Company. Minden jog
fenntartva.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSA MEG A WWW.ARIENS.EU HONLAPOT

