ПРИЛОЖЕНИЕ
Бензиновият къртач GB23 e често използван
в
жилищното,
инфрастуктурното
и
железопътното строителство, както и за къртене
на бетон, асфалт, скали и скални маси,
изкопаване на отвори, уплътняване и утъпкване,
събаряне на сгради и други разнообразни
ремонтни дейности.
Автономното
задвижване
го
прави
изключително подходящ за работа в отдалечени
и труднодостъпни места.
Двутактовият двигател позволява работа с
машината дори и под наклон, без това да
създава проблем с омасляване на буталата. Така
може да разчитате на GB23 за интензивна
работа върху ранообразен терен.

БЕНЗИНОВ
КЪРТАЧ
2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

2

ТАКТОВ
БЕНЗИНОВ
ДВГ

20-55J 23 кг.
СИЛА НА УДАРА

ОБЩО
ТЕГЛО

1. АВТОНОМНО ЗАДВИЖВАНЕ
Бензиновият двигател го прави изключително подходящ за
работа на обекти със затруднен достъп до електричество.

2. РАБОТА ПОД ЪГЪЛ
Благодарение на 2 тактовият двигател къртача работи дори и под
наклон, без това да създава проблем с омасляване на буталата.

3. ПО-ГОЛЯМА ЕФИКАСНОСТ
Производителността на тази машина надвишава в пъти, тази на
електрическите къртачи.

4. ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙ НА ДРЪЖКИТЕ
Позволяват удобство на механика при работа под различен ъгъл.

5. АНТИВИБРАЦИОННА КОНСТРУКЦИЯ
V-образната форма на шасито намалява значително
вибрациите, които достигат до работещият с машината.
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Бензиновият къртач е много по – ефикасен и
производителен от електрическия къртач.
Дългогодишно доказан модел машина и
изключително надежден при отнемане на
материал с висока производителност.

GB23

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

GB23

Захват

Шестостен

Тегло

23 kg

Максимално усилие/обороти

3.5Nm/6500r/min

Максимална мощност/обороти

1900W/5000r/min

Размер на къртача (mm)

690 х 370 х 270

Размер с опаковка (mm)

730 х 390 х 330

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛ
Гориво

Бензин

Тип

Двутактов

Брой цилиндри

1

Обем на двигателят

52 cc

Мощност

2.5 hp

Обем на резервоара

1.3 L

Разход

0.6 l/h

Охлаждане

Въздушно

Мощност
Стартер

2.5 hp
Ръчен с издърпване на
въже

БЕНЗИНОВ КЪРТАЧ
Перфектният дизайн и оптималното
позициониране на дръжките, позволяват
работа във вертикално, хоризонтално
положение или къртене под ъгъл.
Специалната
конструкция
за
намаляване на вибрациите в дръжките,
също така и редуцираният шума от
двигателят, подпомагат оператора в така
или иначе тежкото къртене.
Лесен и удобен за транспортиране, с
бензиновият
къртач
вие
губите
минимално време за започване на
работа.
Не е необходимо да разпъвате
кабелни удължители, или да се
снабдявате с генератори за ток при липса
на електрическа инсталация. Просто е
необходимо да извадите бензиновият
къртач, да проверите маслото, да сипете
гориво, да запалите двигателят и ще
разполагате с пълната мощ на този
професионален уред за разрушаване.

ОКОМПЛЕКТОВКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бензинов къртач GB23
Плоско длето
4 стенно шило
Торбичка за инструменти
3бр. Глухи ключове - Р-р 5 / 6 / 8
Гаечен ключ Р-р 8-10
Отвертка
Ключ за свещи
Фуния за гориво
Гаранционна карта + Ръководство
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20-55 J

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

СЕКАЧ
SDS Plus
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Енергия на удара

