ROTAVÁTOR

Příslušenství

FG 201DE
ROTAVÁTOR KYPŘÍ
PŮDU A PEČUJE
O TRÁVNÍK = DVA
V JEDNOM.

Vlastnosti minirotavátoru neumějí
ještě všichni zahrádkáři plně
využít. Víceúčelový rotavátor
pomáhá při přípravě půdy
a po změně nástavců slouží na
ošetření trávníků. Rotavátor je
osazen 4takním motorem (viz
str. 42). Vibrace jsou díky motoru
výrazně nižší než u rotavátorů
s běžným motorem. K FG 201
je v základu dodávána rotavační
hvězdice o šíři 300 mm a široká
řada příslušenství. Díky své lehké
váze 17 kg a šíří záběru se hodí
+ 4TAKTNÍ MINIMOTOR HONDA 2,5 HP
na ošetření záhonků s květinami,
+ NENÍ POTŘEBA MÍCHAT OLEJ A BENZÍN zeleninou či kypření kolem živých
+ ŠIROKÁ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
plotů. Nástavce se plně využijí pro
+ SNADNÝ TRANSPORT A USKLADNĚNÍ
kvalitní, zdravý a hezký trávník.
+ ROTAVAČNÍ HVĚZDICE V ZÁKLADU
+ SNADNÝ START A OBSLUHA
+ KOMPAKTNÍ VZHLED
+ V SEZONĚ 2011 ZDARMA PLECHOVÝ
KANYSTR - DÁREK

+

OBRUBOVAČ A ZAŘEZÁVAČ
TRÁVNÍKŮ
Slouží všude tam, kde je třeba oddělit
travnatou plochu od záhonků nebo jiných míst,
kde je přechod trávníku.
Obj. číslo: 06728 - 799 - 003

AERÁTOR – PROVZDUŠŇOVAČ
TRÁVNÍKU
Slouží k vertikutaci, čili narušení povrchové
struktury půdy a zároveň případných
mechových či houbových porostů. Jedná se
o velmi důležitou operaci při udržení zdravého
trávniku. Ta vše je nutná z hlediska přívodu
vody, živin a k provzdušnění kořenového
systému. Obj. číslo: 06727 - 799 - 003

SEPARÁTOR – VYČESÁVAČ
Slouží při údržbě pěstěných trávníků
k vyčesávání starých a suchých stébel.
Tím dochází k dokonalému
vyčištění a odlehčení trávníku.
Obj. číslo: 06729 - 799 - 003

SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP
Výkonová kategorie (HP)
Motor
Hmotnost (kg)
Spojka
Spotřeba paliva (l/hod.)
Garantovaná hlučnost (dB)
Šíře záběru/ Ø rotoru
Převodovka
Základní vybavení

FG 201DE

Tato sada obsahuje:
obrubovač a zařezávač trávníků,
aerátor – provzdušňovač trávníku,
separátor

2,5
1 válec, 4takt OHC, GX V50
17
mechanická, dvoučelisťová
0,58
93
300/230
šneková
rotavátorovací hvězdice
transportní podvozek
Zahradní program

43

