ПРИЛОЖЕНИЕ
Двоен свредел за земя cimex SV250 предназначен за разпробиване на
отвори в земя.
Бензиновият
двоен свредел е
идеалното решение за правене на
отвори за колове за ограда, дупки за
засаждане на растения и други
градински нужди, както и плитки
сондажи (с дълбочина до 80см).
С него може работи както един, така
и двама души, благодарение на
наличието на двойна ръкохватка, което
позволява разпробиване с по-голям
диаметър свредла.

SV250

БЕНЗИНОВ
ДВОЕН СВРЕДЕЛ
ЗА ЗЕМЯ
2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

4 к.с. 80 см.
МОЩНОСТ

ДЪЛБОЧИНА

200
RPM

1. СВРЕДЛО
Диаметър на свредлото: 50/75/150/200/250 mm

2. РЪКОХВАТКА
Позволява работа на до двама оператори.

3. БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
Четиритактов - XP140
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SV250
Диаметър на свредлото

50/75/150/200/250 mm

Обороти на пробиване

200 rpm

Двегател

Четиритактов - XP140

Мощност

4 к.с.

Тетло

25 кг.

SV250

БЕНЗИНОВ ДВОЕН
СВРЕДЕЛ ЗА ЗЕМЯ
Свределът за земя е задвижван от
компактен,

четиритактов

бензинов

двигател с голяма мощност, осигуряващ
необходимият запас за работа до 250 мм.
Бензиновият свредел CIMEX SV250 е
отлично

балансиран,

компактен

и

относително лек. Свределът за земя под
наем може да работи с лесно сменяеми
свредла с диаметър от 50 мм до 250 мм.
Той

е

отличен

помощник

в

градинарството, както домашно, така и
професионално.
Свредел за земя CIMEX SV250 –

Бензинов двоен свредел за земя CIMEX
SV250 – 1 бр.
• Гаранционна карта + Ръководство

Вашите очаквания.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Моторни косачки
CIMEX

Моторни верижни
триони CIMEX

Самоходни палцови
косачки CIMEX
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•

и лекота на опериране, ще надминат
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неговите висока продуктивност, качество

ОКОМПЛЕКТОВКА

