
Regal 42

Διαθέσιμο με τους κανονικούς κυλίνδρους ή και με ρόδες για ευελιξία σχετικά με το ύψος του χλοοτάπητα.

•   

•   Μεγάλης διαμέτρου κοπτικοί κύλινδροι μπορούν να αναποκριθούν σε διάφορα ύψη χλοοτάπητα.

•   

Allett Regal  
•   Θεωρείται απο πολλούς συντηρητές σαν το απόλυτο κυλινδρικό χλοοκοπτικό για μεγάλες εκτάσεις.

•   Υδροστατική κίνηση προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην ταχύτητα πρόωσης και ταχύτητα κοπής .

•   Υποβοηθούμενο τιμόνι με ανεξάρτητα φρένα για εύκολο χειρισμό και ελιγμούς.

Allett BJB42 
Παρελκόμενος εξαερωτής εδάφους 

•   

•   Μεγάλος κάδος επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία και διευκολύνει την αποκομιδή απορριμάτων.

•   Ωφέλιμο βάθος μέχρι 25mm - αφαιρέστε τις  εναλλασόμενες λεπίδες για να εισχωρήσετε πιο βαθιά.

Προδιαγραφές BUFFALO 

Πλάτος κοπής 510mm (20in) 610mm (24in) 686mm (27in) 864mm (34in)

Κινητήρας Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160

Κύλινδρος κοπής Διαμέτρος 200mm (8in) με 8 μαχαίρια

Ύψος κοπής Από 10mm έως 40mm 

Χερούλι Ρυθμιζόμενο με αντιδονητικές χειρολαβές

Κάδος Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Βάρος 111kg (245lb) 122kg (269lb) 138kg (304lb) 175kg (385lb)

Προεραιτικά Ειδικό σύστημα 2 τροχών και 2 κυλίνδρων που προστατεύει απο το scalping.
 

REGAL  

Regal 36 Regal 42

Πλάτος κοπής 914mm (36in) 1,067mm (42in)

Κινητήρας Honda GX340

Κίνηση Υδροστατική

Τιμόνι Μηχανικά υποβοηθούμενο

Κύλινδρος κοπής Διαμέτρος 159mm με 6 μαχαίρια

Ύψος κοπής Από 6.5mm έως 44.5mm 

Χερούλι

Κάδος

Βάρος 352kg (702lb) 376kg (744lb)

Προεραιτικά Παρελκόμενο κάθισμα

BJ B42  

Ωφέλιμο πλάτος 1,067mm (42in)

Ελκυστήρας 12hp minimum, Cat 1 linkage, 540rpm PTO

Αριθμός λεπίδων 41 tungsten-tipped

Ισαποχή λεπίδων 20mm  - 40mm (με αφαίρεση των ενδιάμεσων λεπίδων)

Μέγιστο ωφέλιμο 
βάθος 

25mm με ισαποχή λεπίδων 20mm  
(50mm με ισαποχή λεπίδων 40mm)

Χωρητικότητα 310 litre (Δυνατότητα αδειάσματος απο τη θέση του χειριστή) 

Yes – by 230mm (9in) to avoid tramlining

Βάρος 275kg (606lb)

Προεραιτικά Υδραυλική λειτουργία αδειάσματος κάδου

Regal 36 
Με προεραιτικό κάθισμα
για τον χειριστή

BJB42

Tungsten-tipped  
blades

Προαιρετικό σύστημα μπροστινών
 τροχών μπορει να εφαρμοστεί 

επιτρέποντας να κοπεί χλοοτάπητας 
μέχρι και 200mm (και μεγαλύτερο σε
ιδανικές συνθήκες) απο κυλινδρικό

χλοοκοπτικό.r

Προδιαγραφές 

Ρυθμιζόμενο με με αντιδονητικές χειρολαβές

Πλαστικό με ενίσχυση απο ατσάλι

Προδιαγραφές 

Σχεδιασμένος για γρήγορο, αποτελεσματικό αερισμό και εξαέρωση του εδάφους του χλοοτάπητα.




