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Kensington 14K 17K 20K

Τύπος Βενζινοκίνητο κυλινδρικό χειροδηγούμενο χλοοκοπτικό
Πλάτος κοπής 35cm (14") 43cm (17") 51cm (20")
Σύστημα κοπής Κυλινδρικό
Αριθμός μαχαιριών  ‘Quick  Cartridge’  κύλινδρος που φέρει 6 μαχαίρια
Quick Cartridges (Q c)  
(Διαθέσιμο προαιρετικά)

Κινητήρας 98cc Kawasaki easy start κινητήρας βενζίνης.  
1.6 litre ντεπόζιτο

Αυτοκίνηση Αυτοκινούμενο - ενεργοποιούμενο απο το χερούλι
Τρόπος εκκίνησης Κορδόνι
Κοπές ανα μέτρο  Κύλινδρος (6)  Qc  79     Qc 131)
Ύψος κοπής 6mm – 32mm ( ¼" to 1 ¼")
Ρύθμιση ύψους κοπής Πλήρως ρυθμιζόμενο

Χερούλι Ρύθμιση 3 υψών. 2 διαφορετικές μπάρες για την κίνηση και την κοπή  

Πίσω κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος Κύλινδρος 2 τομέων με διαφορικό τύπου γρανάζι
Εμπρός κύλινδρος κίνησης (ρόλερ) Ατσάλινος με ρουλεμάν 

Τσουγκράνα Τσουγκράνα πίσω απο το μπροστινό ρολερ για να ανορθόνωνται τα 
στελέχη του χλοοτάπητα πριν κοπεί - μεταβλητό ύψος

Κάδος  52 litre
Συνολικό πλάτος 51cm (20") 60cm (23") 68cm (27")
Βάρος (με κάδο) 45kg (99lb) 51kg (112lb) 54kg (119lb)
Επίπεδα θορύβου χειριστή 96 dB(A)
Εγγύηση Δύο χρόνια
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Ian Gough, Head Greenkeeper, 

 

Kington Golf Club, Hertfordshire.
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Χρηστικός κάδος με απλή και εύκολη εφαρμογή!

Σχεδιασμένο για
απαιτητικούς χρήστες 
για μεσαίες έως μεγάλες
εκτάσεις χλοοτάπητα.
Το μοντέλο Kensington
είναι διαθέσιμο σε 3 
πλάτη κοπής: 

To Kensington 14k 
στα 35,6 cm πλάτος
κοπής, το Kensington
17K στα 43,2 cm και το
Kensington 20K στα
50,8cm πλάτος κοπής

Όλα τα μοντέλα είναι
εξοπλισμένα με 
κυλίνδρους που φέρουν
6 μαχαίρια και αποδίδουν
79 κοπές το δευτετόλεπτο
και επίσης έχουν 
ενσωματωμένη ειδική
ρυθμιζόμενη τσουγκράνα
για να πραγματοποιούν
ενα ελαφρό καθαρισμό
καθώς κουρεύετε και
για να ανορθώνουν τα
στελέχη του χλοοτάπητα 
ώστε να βαλτιώνεται 
η απόδοση στο κούρεμα.

Όλα τα μοντέλα 
φέρουν τετράχρονο
κινητήρα Kawasaki 
98cc μονοκύλινδρο
βενζίνης και κάθε 
μοντέλο φέρει ειδική
ρύθμιση για το ύψος
κοπής απο 6 - 32 mm.

Για ενισχυμένη φροντίδα
χλοοτάπητα διατίθεται
προαιρετικά κύλινδρος
που φέρει 10 μαχαίρια
για να αντικαταστήσει
τον κύλινδρο με τα 6
μαχαίρια, προσφέρωντας
ομορφότερο αποτέλεσμα.

“Έχουμε σύνολο επτά 
καινούρια χλοοκοπτικά
Allett  και  παραμένουμε
ικανοποιημένοι με την απόδοση
την αξιοπιστία και την ποιότητα 
κοπής”

Ο κύλινδρος που φέρει
 10 μαχαίρια έχει ρυθμό
κοπής 131 κοπές το μέτρο
και αλλάζει έυκολα και 
γρήγορα.

Προαιρετικά διατίθεται 
και κύλινδρος αερισμού

αντικαθιστά τον 
κύλινδρο κοπής.

Όλα τα μηχανήματα
Allett έχουν 2 χρόνια
εγγύηση.

 62 litre 70 litre

Κύλινδρος (10)




