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MAKITA ELM3320
elektryczna kosiarka do
trawy 1200W szerokośc
koszenia 33cm zbiornik 30l
10,2kg 3-stopniowa
regulacja wysokości
koszenia
Cena 440,00 zł brutto

Dostępność "od ręki"

Czas wysyłki Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym
samym dniu

Numer katalogowy ELM3320

Producent MAKITA

Opis produktu
MAKITA ELM3320 elektryczna kosiarka do trawy 1200W

WŁAŚCIWOŚCI

Nowy design
Przeznaczona do ogrodów o powierzchni do 400 m2
Zwiększona moc silnika oraz prędkość obrotowa w porównaniu w poprzednim modelem
Możliwość koszenia blisko ścian (możliwość koszenia w odległości 15 mm od ściany)
Możliwość ustawienia w pionie w celu łatwiejszego przechowywania, konserwacji i czyszczenia
Poprawione koszenie zarówno przy krawędziach jak i na środku trawnika dzięki zastosowaniu zabieraków trawy po obu stronach
obudowy
Mocny korpus z polipropylenu
Łatwy montaż kosza na trawę
Kosz na trawę ze wskaźnikiem zapełnienia
Poprawiona wydajność zbierania trawy
3-stopniowa regulacja wysokości koszenia ustawiana przy pomocy centralnej dźwigni
Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem z szybkomocującymi dźwigniami blokującymi
Lampka sygnalizująca podłączenie zasilania
Cięcie trawy bez kosza, cięcie trawy z koszem, zbieranie liści

DANE TECHNICZNE

Typ zasilania: elektryczne
Moc znamionowa: 1200 W
Typ silnika: szczotkowy
Szerokość koszenia: 33 cm
Wysokość koszenia: 20 - 55 mm
Regulacja wysokości koszenia: 3 - stopniowa
Pojemność kosza: 30 l

Oferta wazna przez 7 dni od daty potwierdzenia pobranej oferty przez pracownika makita.sklep.pl
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Napęd: Posuw ręczny
Mulczowanie: Nie
Obudowa: polipropylenowa
Wymiary (D x S x W): 1040 - 1230 x mm 380 mm x 870 - 1110 mm
Podczas przechowywania (bez kosza na trawę) (D x S x W): 350 mm × 380 mm × 1090 mm
Waga (EPTA): 10.2 kg
Klasa bezpieczeństwa: II

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2 lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

Elektryczna kosiarka do trawy ELM3320
Ostrze tnące 33cm (YA00000731)
Kosz na trawę
Klucz montażowy

Polska instrukcja obsługi
Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: elektryczne
Moc [W]: 1200
Szerokość koszenia [cm]: 33
Regulacja wysokości cięcia: tak
Typ opakowania: karton
Pojemność kosza [L]: 30
Napęd: nie
Waga [kg]: 10.2
Wymiary [mm]: 1040 - 1230 x 380 x 870 - 1110
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