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Ciągnik jednoosiowy firmy WEIMA
WM1100C-6 DIF
Cena

5 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

6971472300216

Opis produktu
Ciągnik jednoosiowy firmy WEIMA WM1100C-6 DIF to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności.
Sercem maszyny jest silnik benzynowy tego samego producenta WM170FB o mocy 7 KM, który jest niezawodny i sprawdzi się
idealnie w każdych warunkach.
Ciągnik jednoosiowy jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na niewielkiej działce, w ogrodzie, lub nawet jako
urządzenie transportowe. Dzięki odpowiedniemu designowi oraz wyposażeniu w wał odbioru mocy ciągnik może posłużyć jako
glebogryzarka do spulchniania ziemi i wyrównania ziemi, sadzarka do warzyw, kosiarka, do orania pola, robienia rządków za
pomocą obsypnika, odśnieżarka, zamiatarka, czy nawet pompa wodna.
W przeciwieństwie do modelu uboższego modelu WM1100C-6 DIF, ten został wyposażony w blokadę osi kół, dzięki czemu
sterowanie ciągnikiem jest jeszcze prostsze i wygodniejsze. Kolejnym atutem urządzenia jest jego waga, która zapewnia nam
łatwiejsze zakopanie się w ziemi co skutkuje dokładniejszym spulchnieniem gleby.

solidna konstrukcja oraz dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji urządzenia podczas pracy aby
zapewnić najwyższy komfort użytkowania
mocny silnik benzynowy tego samego producenta WEIMA WM70FB o mocy 7 KM – idealnie poradzi sobie w najbardziej
wymagającymi zadaniami w trudnym terenie
dzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie zmniejszony poziom hałasu
posiada certyfikaty CE co świadczy o precyzji wykonania urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkowania
w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin dzięki
czemu spełnia normy europejskie i zdobył certyfikat EURO 5
niski i wysoki bieg (reduktor obrotów)
wał odbioru mocy – dzięki niemu do naszego ciągnika możemy podpiąć glebogryzarkę, kosiarkę listwową, rotacyjną,
zamiatarkę, czy nawet pompę wodną
silnik wyposażony w czujnik oleju w celu zabezpieczenia przed awarią
regulowana oraz rotacyjna kierownica aby dostosować ją odpowiednio do komfortu użytkowania
wytrzymały reduktor zębaty, który zapewnia pełną moc od momentu włączenia
duże koła transportowe o średnicy 40 cm, dzięki którym możemy łatwo się przemieszczać
możliwość podpięcia metalowych kół w celu spulchnienia ziemi, lub przemieszczania się po grząskich terenach
nisko położony środek ciężkości zapewni nam łatwość podczas sterowania i wykonywania manewrów ciągnikiem
jednoosiowym
duży zbiornik paliwa – możliwość długiego czasu pracy bez konieczności częstego tankowania
duży korek szyjki wlewu – wlewanie paliwa będzie dużo łatwiejsze
dwa spusty do wlewania oleju – wygoda oraz wybór, z której strony będzie nam wygodniej wlewać olej
łatwy montaż akcesoriów – konstrukcja urządzenia pozwala nam na samodzielny montaż akcesoriów do ciągnika
jednoosiowego
łatwe w obsłudze uruchamianie ciągnika jednoosiowego
ergonomiczna oraz wytrzymała rączka linki rozruchowej

Możliwe prędkości ze standardowymi kołami 4,00-10:
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pierwszym wolnym biegu możliwa prędkość to 2,03 km/h
drugim wolnym biegu możliwa prędkość do 3,57 km/h
pierwszym wysokim biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h
drugim wysokim biegu możliwa prędkość do 11,35 km/h
pierwszym wstecznym wolnym biegu możliwa prędkość do 2,03 km/h
pierwszym wstecznym wysokim biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h

MODEL
WAGA, KG
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