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HONDA FJ 500 DER Glebogryzarka Ostania sztuka
http://www.ehonda.net.pl/product/show/4750
Cena katalogowa : 5599.00 zł

Cena: 5599.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Profesjonalna glebogryzarka Honda FJ500 DER wyposażona jest w 4-suwowy silnik Honda GX 160. Komfort i
efektywność pracy zapewnia regulowana szerokość robocza (35/63/90 cm), dostosowywana do wzrostu operatora
wysokość rączek kierownicy i ustawiany kąt kierownicy.

Stosowana jest do wykonywania prac związanych z:

pielęgnacją zieleni - do spulchniania gleby i przygotowania jej pod siew, wysadzania rozsad, mieszania
podłoża z nawozami lub kompostem. Łączona z dodatkowym osprzętem - wertykulatorem, obsypnikiem,
pługiem do orki doskonale sprawdza się w trudnych warunkach pracy na terenach zieleni miejskiej, w parkach,
obiektach sportowych i wypoczynkowych.
odśnieżaniem – zimą, wraz z lemieszem do odśnieżania sprawnie udrażnia ciągi komunikacyjne.

Jest to maszyna niezawodna w każdych warunkach, wydajna i łatwa w obsłudze.
Zalety eksploatacji glebogryzarki Honda FJ 500 DER
Szerokie zastosowanie – jest maszyną wykorzystywaną przez cały rok - do prac związanych z pielęgnacją
zieleni oraz, w połączeniu z lemieszem do odśnieżania - do usuwania śniegu. Podłączanie większej liczby
akcesoriów umożliwiają sześciokątne osie, które równocześnie minimalizują zużycie wału i stabilizują maszynę.
Niezawodny silnik – nowoczesny silnik Honda GX 160 o mocy 4,8 KM (3,6 kW) z udoskonalonym zapłonem
elektronicznym zapewnia profesjonalne wykonanie zaplanowanych prac, wysoką wydajność, niezawodność w
eksploatacji i komfort obsługi. Przyjazny dla otoczenia, paliwo-oszcczędny 4-suwowy silnik pracuje na czystej
bezołowiowej benzynie.
Precyzyjna praca – wygodnym rozwiązaniem jest możliwość dostosowania szerokości roboczej do warunków
pracy w zakresie 35, 63 i 90 cm. Dodatkowym udogodnieniem jest nowatorski kształt noży ułatwiający
zagłębianie się zębów w glebę i zabezpieczający je przed zatykaniem się ziemią. Zastosowanie tzw. wrzecion
pomiędzy zębami w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie części roboczej.
Sprawne i stabilne manewrowanie – glebogryzarka Honda FJ 500 DER posiada 2 biegi w przód i 1 w tył co
umożliwia dostosowanie prędkości maszyny do rodzaju gleby i w istotny sposób ułatwia kierowanie maszyną
nawet w wąskich przestrzeniach. Stabilność kierowania maszyną oraz wytrzymałość ostrzy zwiększył
innowacyjny, sześciokątny kształt osi. Przednie koło transportowe, składane podczas pracy, usprawnia
przemieszczenie glebogryzarki.
Regulacja rączek - ergonomiczne, składane rączki ułatwiają kierowanie i przechowywanie maszyny. Komfort
obsługi i efektywność pracy zwiększa możliwość regulacji pozycji rączek: ich wysokość (5 stopni) może być
dostosowana do wzrostu operatora i głębokości pracy w glebie, a opcja ustawienia kąta sprawia, że operator
może stale nadzorować efekty pracy idąc obok maszyny.

Gaźnik z kranikiem spustowym – komfort obsługi zwiększa kranik spustowy w gaźniku. Rozwiązanie to
ułatwia usunięcie paliwa przed dłuższym przechowywaniem glebogryzarki. Dodatkowo, wysokie umiejscowienie
wlotu powietrza powoduje, że powietrze trafiające do silnika jest bardziej czyste co zwiększa bezpieczeństwo
eksploatacji.
Wygodne rozmiary – dzięki niewielkim rozmiarom i wysokiej wydajności, maszyna idealnie sprawdza się w
pracy w przestrzeniach zamieszkałych, na terenach zieleni miejskiej, a także w ośrodkach rekreacyjnowypoczynkowych.
Niskie koszty eksploatacji – użytkowanie maszyny wraz z osprzętem jest rentowne ze względu na szerokie
zastosowanie maszyny przez cały rok, niskie koszty zużycia paliwa (etylina 95 Pb), wydajność oraz szybkość
wykonywania pracy, które umożliwiają lepsze zagospodarowanie czasu pracy i wykorzystanie maszyny w
kolejnych miejscach.

Dane techniczne glebogryzarki Honda FJ500 DER
Typ silnika
Pojemność silnika
Moc silnika
Rozruch
Sprzęgło
Przeniesienie napędu
Rodzaj paliwa
Skrzynia biegów
Szerokość robocza
Liczba noży
Średnica noży
Prędkość noży obr/min
Typ rączki
Regulacja rączki
Wałek odbioru mocy
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Honda GX160
163 cm3
4,8 KM (3,6 kW)
ręczny
dyskowe
pasek klinowy / łańcuch
etylina 95 Pb
2 do przodu, 1 do tyłu
regulowana: 35, 63 i 90 cm
2x3 + 2 dyski
30 cm
28 / 112,9
kabłąkowa, ergonomiczny kształt
wysokość (góra/dół) i kąt rączek
nie
143,5 x 92,5 x 101,5 cm

Masa

65 kg

UWAGA!
HONDA dokonała zmian metod pomiarowych charakterystyk swoich silników. Honda jest pierwszym producentem
silników przemysłowych, który przedstawia nowy sposób pomiaru mocy Net kW (KM) zgodnie z norma (SAC) J1349.
Zmiana sposobu pomiaru oznacza, że silnik jest testowany ze standardowym filtrem powietrza i tłumikiem. W
związku ze zmianą normy nie nastąpiła żadna zmiana techniczna i nasi klienci otrzymują silniki o tej samej mocy i
jakości jakie do tej pory były produkowane.
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