Do míst, kam se nevejde sekačka, přichází v úvahu křovinořez. Křovinořez je lehký kompaktní stroj, kterým lze
dosekávat trávu např. podél obrubníků, okolo stromů, pod
ohradníky, ve škarpách a na dalších místech, kam klasická
pojezdová sekačka již nemá přístup.
VARI, a.s. vám přináší horkou novinku, kterou je křovinořez HMK-435.
Křovinořez HMK-435 je osazen velmi tichým čtyřtaktním
motorem HONDA GX 35. Jeho výhodou oproti dvoutaktním
křovinořezům je menší hlučnost, nižší otáčky motoru, menší spotřeba, nižší emise a lehčí startování.
Stroj si po nastartování můžete připnout na popruh přes
rameno nebo na zádové popruhy a ovládáte jej ergonomickými řídítky, jejichž polohu můžete jednoduše nastavit po
povolení jediné křídlové matky, aby vám takříkajíc „padla
do ruky“.

DETAILY KŘOVINOŘEZŮ

V základní výbavě křovinořezu HMK-435 je strunová hlava
vhodná pro dosekávání klasické trávy a trojnožový ocelový žací kotouč, kterým posekáte např. kopřivy, rákosí nebo
náletové rostliny.

SNADNÁ VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY ZA ŽACÍ KOTOUČ

ÚROVEŇ EMISÍ U MOTORŮ HONDA
oproti evropské normě EURO II

- 86 %

EURO II
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2 TAKT

HONDA

Křovinořez HMK-435 je lehký snadno ovladatelný stroj s
velmi propracovaným antivibračním systémem, práce s
ním je velice pohodlná a příjemná. Také nedýcháte zplodiny
dvoutaktního motoru.
Se čtyřtaktní HONDOU šetříte své zdraví!

NA TRHU V POLOVINĚ ROKU 2011

DETAILY HMK-435

ANTIVIBRAČNÍ ULOŽENÍ
RUKOJETÍ

■ ekologický čtyřtakt - snížené emise o 86 %
proti dvoutaktnímu motoru
■ tichý motor HONDA GX 35 s menší spotřebou o 20 %
proti dvoutaktu
■ vhodný do míst, kam se nedostane pojezdová sekačka
■ lze zavěsit na popruh přes rameno nebo na zádové
popruhy
■ ergonomická řídítka zajišťují snadné ovládání
■ otočná řídítka povolením jediné matky bez použití nářadí
■ dokonalý antivibrační systém
■ v základní výbavě strunová hlava a ocelový žací kotouč
■ seká trávu i náletové rostliny a křoviny

MOTOR HONDA GX 35

TECHNICKÉ PARAMETRY HMK-435
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Zdvihový objem (cm3):
Vrtání x zdvih motoru (mm):
Množství motorového oleje (l)
Spotřeba paliva (g/kW/h):
Objem palivové nádrže (l):
Typ hnací hřídele:
Typ rukojeti:
Standardní příslušenství:

4339
HONDA GX 35 OHC
1,3/1,0
1,6
35,8
39 x 30
0,1
360
0,63
pevná
odpružená řídítka
strunová hlava, žací kotouč
zádový a ramenní popruh

CENA (s DPH)

8 999 Kč
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