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Honda HRX 537 C5 VKE Kosiarka
spalinowa HONDA
http://www.ehonda.net.pl/product/show/4318
Cena katalogowa : 5400.00 zł

Cena: 5400.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Kosiarka spalinowa Honda HRX 537 C5 VKE - Nowy ulepszony silnik Hondy
Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie.
Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w
układ dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwa strzeże blokada HONDA Blade Brake zatrzymująca
nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu.

Niezniszczalna, praktyczna obudowa - zapomnij o korozji

Do konstrukcji obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak
HONDA Xenoy.

SELECT DRIVE™ - unikalny system płynnej regulacji prędkości napędu

Samobieżne z regulowaną prędkością koszenia, super komfortowe kosiarki Honda z nowoczesnym opatentowanym
systemem sterowania napędem SELECT DRIVE™. Ten nowy unikalny system sterowania prędkością koszenia
umożliwia regulację prędkości jazdy zakresie od 0 do 6,4 km/h zapewniając bardzo dużą wygodę i komfort pracy.
Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ pozwala użytkownikowi na dokładny wybór prędkości koszenia
poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętła, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie
dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwytu kosiarki zapewniając
więcej komfortu podczas pracy.

Niezawodny, sprawdzony silnik Honda. Optymalne obroty i automatyczne ssanie
Kosiarka posiada najnowszej generacji czterosuwową, jednocylindrową, górnozaworową jednostkę napędową
HONDA GCV 200 o mocy 7 KM.
Zastosowanie nowego silnika z układem automatycznego ssania uprościło obsługę do tego stopnia, iż kosiarka nie
posiadają manetki ssania ani dźwigni regulacji obrotów. Silnik podczas koszenia pracuje z fabrycznie ustawioną
optymalną prędkością i mocą.

Nowe podwójne noże tnące, cichsza praca

Kosiarka wyposażona jest w system Versamow Selective składający się z podwójnych noży oraz wbudowanej w
obudowę zaślepki kanału wyrzutu trawy do kosza, która uruchamiana jest jedną dźwignią. Dzięki zastosowaniu
nowych noży tnących i modyfikacji kanałów odprowadzających pokos o ponad 30% zredukowaliśmy emisję hałasu.
Dodatkowe kanały wentylujące znacznie polepszyły efektywność zbioru ściętej trawy.
System MicroCut® powoduje, że trawa jest bardzo dokładnie kilkukrotnie pocięta. Nóż górny wykonuje cięcie
podstawowe, a nóż dolny tnie trawę na mniejsze kawałki, krążący następnie wewnątrz korpusu pokos ulega
dalszemu rozdrobnieniu.

HONDA VERSAMOW® wraz z regulacją clip director

System koszenia HONDY umożliwia zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych
dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni clip director można ustalić ile ściętej trawy zostanie zebrane,
a ile zmielone (zmulczowane).
Skuteczne napełnianie kosza
Dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem oraz
możliwość zbierania i mielenia liści jesienią. Posiadanie wkładki/zaślepki umożliwia dwu - funkcyjne używanie
kosiarki przez kierowanie koszonej trawy do kosza, lub łatwe i sprawne przestawienie na funkcję mielenia poprzez
zaślepienie wylotu i pozostawienie zmielonej trawy na trawniku.

Honda BLADE-BRAKE®
System bezpiecznej eksploatacji bardzo szybko zatrzymujący nóż.

Skuteczne napełnianie kosza
Dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem oraz
możliwość zbierania i mielenia liści jesienią. Posiadanie wkładki/zaślepki umożliwia dwu - funkcyjne używanie
kosiarki przez kierowanie koszonej trawy do kosza, lub łatwe i sprawne przestawienie na funkcję mielenia poprzez
zaślepienie wylotu i pozostawienie zmielonej trawy na trawniku.
Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie dziki zapewnia komfortowe koszenie.

5 lat gwarancji
Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna. Honda jest jedną z niewielu firm które gwarantują klientom
indywidualnym maksymalny aż pięcioletni okres gwarancji. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami gwarancji.

Rabat 5% + przesyłka na palecie + olej Honda gratis
Kupując u nas oprócz atrakcyjnego rabatu i oleju możesz liczyć na darmową, bezpieczną przesyłkę paletową. Nie
ryzykuj uszkodzenia w transporcie i wybierz bezpieczną opcję dostawy (u nas w standardzie dla tej kosiarki). Dla
Twojej wygody rabat, olej oraz przesyłka na palecie zostaną automatycznie dodane do Twojego zamówienia wystarczy dodać produkt do koszyka.
Kosiarka Honda HRX 537C5 VKE
Samobieżne z regulowaną prędkością koszenia, super komfortowe kosiarki Honda z nowoczesnym opatentowanym
systemem sterowania napędem SELECT DRIVE™. Ten nowy unikalny system sterowania prędkością koszenia
umożliwia regulację prędkości jazdy zakresie od 0 do 6,4 km/h zapewniając bardzo dużą wygodę i komfort pracy.
Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ pozwala użytkownikowi na dokładny wybór prędkości koszenia
poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętła, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie

dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwytu kosiarki zapewniając
więcej komfortu podczas pracy.

Dane techniczne HRX 537C5 VKE
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Seria SUPER KOMFORT
Model HRX 537C5 VKE
Szerokość cięcia 53 cm
Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
Model silnika Honda GCVx 200 z automatycznym ssaniem
Moc silnika KW przy obr./min 4,2/3.600 0-1,64
Zakres regulacji prędkości koszenia 0-1,64
Zakres wysokość cięcia 19 - 101 mm
Liczba stopni regulacji wysokości ciecia 7 stopni
Rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowy
Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 228 / 228
Podwójne łożyskowanie kół tak
System ułatwiający start EASY START tak
Napęd Variable SELECT DRIVE™
Typ korpus XENOY
Pojemność kosza 85 l
Kosz Dralon
Pojemność zbiornika paliwa (l) 0,95
Masa 40,8 kg
Wymiary 1610 X 588 X 1073
HONDA ROTOSTOP® nie
HONDA BLADE-BRAKE® tak
HONDA VERSAMOW® tak
MICROCUT SYSTEM® tak
Poziom hałasu dB(A) 98
Inne nowoczesny, opatentowany system sterowania napędem Variable SELECT DRIVE™
Powierzchnia koszenia do 1800 m2

Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie dzięki temu zapewnia
komfortowe koszenie.

Sprawdź również wyższy model ze sprzęgłem noża
Kosiarka Honda HRX 537 C5 VYE

ELEKTRO-AUTOMATYKA - Autoryzowany Diler Hondy
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