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Kosa Spalinowa KAWASAKI
BCK-45P 3KM 5LAT
GWARANCJI
Cena

1 899,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Przedmiotem sprzedaży jest:

Kosa spalinowa o mocy do 3 KM firmy AGROMA jest urz?dzeniem przeznaczonym do
zastosowa? profesionalnych ci?cia trawy, zaro?li, krzewów oraz poszycia trawników,
sadów

Tylko teraz z 5 letni? gwarancj? !!!
Jako importer sprz?tu ogrodniczego dysponujemy najni?szymi cenami cz??ci zamiennych !
Gwarantujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny !
Je?eli zale?y Ci na bezawaryjnej kosie - polecamy w?a?nie t? - najnowszy model kosy Kawasaki!

CHARAKTERYSTYKA:

Kosa spalinowa Agroma BCK- 45P z bardzo mocnym silnikiem
Kawasaki o mocy do 3KM ?wietnie nadaje si? do wszelkich
prac ogrodowych – zarówno amatorskich jak i profesjonalnych.
Posiada uchwyt do prowadzenia obur?cz, dzi?ki czemu jest
?atwa w obs?udze i konserwacji. Podwójna ?y?ka oraz 3 –
z?bowe no?e umo?liwiaj? wykoszenie nawet mocno
zachwaszczonych terenów.
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OPIS:

- Kosa spalinowa
- Sprz?g?o od?rodkowe antywibracyjne
- Uchwyt typu kierownica
- G?owica ?y?kowa
- Tarcza tn?ca trój z?bowa stalowa
- Podwójne szelki
OPIS TECHNICZNY:
SILNIK - 2-SUWOWY KAWASAKI TJ45E
Moc przy 7000 obr/min - 2,2 KM
Moc maksymalna przy 12000 obr/min - 3 KM
Zbiornik paliwa - 900 ml

Sprz?g?o - od?rodkowe antywibracyjne
Tarcza tn?ca - 3Z stalowa 255 mm
Szeroko?? robocza - 415 mm
?y?ka - 2,7 mm
Masa - 7,7 kg
GWARANCJA 5 LAT !!!

MIESZANKA PALIWA !
Na dotarciu 50:1 (paliwo:olej)
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Kosa spalinowa przeznaczona do zastosowa? zarówno amatorskich jak i profesjonalnych.

- System antywibracyjny redukuje drgania do minimum

- Uniwersalny regulowany uchwyt umo?liwia ?atwe prowadzenia urz?dzenia

- Uchwyt prowadz?cy z aluminiowych rur specjalnie wygi?ty umo?liwia niem?cz?c? prac?, uchwyt mo?na ustawi? wed?ug w?asnego uznania pod ró?nymi k?tami

- Automatyczne sprz?g?o od?rodkowe

- P?ynna regulacja gazu

- Zap?on elektroniczny

- TYLKO NASZA KOSA POSIADA NOWOCZESNY SYSTEM ARS (AUTOMATIC REWIND SYSTEM) KTÓRY
U?ATWIA PODAWANIE PODAWANIE ?Y?KI W CZASIE CI?CIA !!!!
UWAGA !!! MEGA GRATISY !!!
PAKIET :
OLEJ DO MIESZANKI !
TARCZA TNĄCA TRÓJZĘBNA !
GŁOWICA ŻYŁKOWA !
5 ZAPASOWYCH ŻYŁKEK TNĄCYCH 10M
SZELKI NOŚNE(PROFESSIONAL) W KOLORZE POMARAŃCZOWYM
ZESTAW KLUCZY MONTAŻOWYCH
ZBIORNIK ZE SPECJALNĄ MIARKĄ UŁATWIAJĄCĄ PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

ZAUWAŻ ŻE NASZ PAKIET GRATISOWY OD KONKURENCJI WYRÓŻNIA TO ŻE JEST TO NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNY ZESTAW !
OTRZYMUJESZ OD NAS W CENIE WSZYSTKO CO POTRZEBNE DO DBANIA O SWOJĄ KOSĘ !

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY RÓWNIE? HURTOWNIKÓW !!!

ABY OTRZYMA? ZESTAW GRATISOWY PRZED ZAMÓWIENIEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

Na ?yczenie wystawiamy faktury VAT !

Kosy spalinowe wyposażone w uchwyt oburęczny, to urządzenia często wybierane do koszenia dużych obszarów,
ogrodów i terenów miejskich. Ergonomia, ograniczenie wibracji silnika i wyważona konstrukcja kos spalinowych to
dla profesjonalistów cechy, które są szczególnie ważne podczas długotrwałej pracy w trudnych warunkach.
Zalety:
System łatwego uruchamiania KAR (Kawasaki Advanced Recoil)
Szybka reakcja na zmianę położenia przepustnicy
Lekka konstrukcja
Niski poziom hałasu i minimalne wibracje
Głowica z żyłką nylonową i dodatkowa stalowa tarcza w komplecie
Zintegrowane sterowanie przepustnicą umożliwia wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku STOP bez
konieczności zwalniania uchwytu
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do produktu wydawane są:
- dokument zakupu:paragon lub faktura
- pisemna gwarancja
- instrukcja obsługi w języku polskim
Warunki gwarancji:
- 5 lat przy zakupie konsumenckim
- 2 lata przy zakupie komercyjnym
I najwa?niejsze – silniki kos Kawasaki s? dopieszczone do granic perfekcji: ?atwo?? uruchamiania –
niespotykana! Pali na dotyk - ma si? wra?enie, ?e kosa ma rozrusznik elektryczny. Brzmienie silnika to
melodia ceniona nawet przez amatorów, równy spokojny rytm pracy, b?yskawiczne przy?pieszanie, niskie
spalanie – po prostu Kawasaki.
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