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Мотоблок GARDENIA 1100

1 370,00 лв. 1 190,00 лв.

Технически характеристики
Двигател

бензинов, четиритактов с въздушно охлаждане, едноцилиндров 170 F

Мощност на двигателя, к.с.

7,0

Брой скорости

Три (2 напред и 1 назад)

Ширина на фрезоване, cm

120/140

Дълбочина на фрезоване, cm

до 30

Обем на резервоара, l

3,2

Окомплектовка

метални колела, транспортни колела 4x10, плуг, картофовадач, фрезови
органи, култиватор и браздир

Габарити, cm

102x55.5x82

Обем, cm3

208

Тип редуктор

маслен

Запалване

ръчно

Вибрации на кормилото

14 м/с2/3315 об/мин

Размер на буталото

70x54

Максимална консумация на гориво 313 g/kWh
Обем на маслото в двигателя

0,6 l

Ниво на звуково налягане dB(A)

83

Тегло, kg

75

Гаранционен срок

24 месеца

Мотокултиваторът GARDENIA 1100 е от новата производствена серия на известната марка за малогабаритна
техника. Машината е оборудвана с мощен бензинов двигател от 7,0 к.с., чугунен редуктор и фар. Мотоблокът се
продава в комплект с богат инвентар - транспортни колела, метални колела, фрезови органи, плуг, браздир,
култиватор и картофовадач.
1100 се отличава с голямата си работната ширина, която е впечатляващите 140 сантиметра. Мотоблокът е с
иновативен дизайн, като е снабден със силоотводен вал, който дава възможност за прикачване и на друг инвентар,
например градинско ремарке, косачка и т.н. Тази машина е подходяща за плитко обработване на почвата, като
култивиране, фрезоване, както и за дълбока оран в личното стопанство. Също така разполага с чупещо
кормило за бързо и лесно регулиране във всички възможни посоки, както и с предна степенка от тип "пачи крак".
Двигателят на мотоблока е с иновативен въздушен филтър тип "Циклон", а машината е с удължени
диференциални полуоски за повече стабилност при транспортиране. Гарантиран е и по-дълъг срок на
експлоатация, благодарение на интегрирания датчик за отчитане нивото на маслото. Транспортните гуми на
мотокултиватора са по-масивни, като са с размери 4х10.
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