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My się zimy nie boimy!

Styczeń przywitał nas falą siarczystych mrozów i opadami śniegu. Ostatnie dni pokazały, że zima jeszcze nie odpuściła i na pewno przez jakiś czas nie da za wygraną, chociaż wszyscy czekamy na jej łagodne oblicze :)
Z początkiem roku chcemy przybliżyć Państwu maszyny, które nie tylko czekają na okazję do pokazania swoich możliwości w zimowym sezonie lecz sprawdzą się również przy wiosennych porządkach. Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się z 4 propozycjami sprzętów: pojazd komunalny - zamiatarka Holder V130, zestaw do odśnieżania
złożony z ciągnika Kubota B1820 z kabiną, pługiem oraz piaskarką, rębak Teknamotor Skorpion 120 oraz pilarka spalinowa Husqvarna 550XP-G.
Zaczynamy :)

Pojazd komunalny - zamiatarka HOLDER V130
Uniwersalny pojazd miejski wyposażony w zestaw szczotek przednich oraz tylny zbiornik na nieczystości. Maszyna idealnie sprawdza się w utrzymaniu porządku na parkingach, alejkach i chodnikach. Trzy masywne szczotki, turbina ssawna i niezależny system zraszania daje możliwość pracy zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach
zamkniętych (parkingi podziemne). Po demontażu szczotek i zbiornika V130 może być wykorzystany do innych prac miejskich związanych z m.in. koszeniem czy odśnieżaniem.

Rok produkcji: 2011, przebieg: 770 mth
Dane techniczne:
- Silnik Perkins, diesel, o pojemności 1 131 cm3 i mocy 27 KM
- Pojazd przegubowy, napęd hydrostatyczny, napęd na każdym kole z dyferencjałem
- prędkość transportowa 27 km/h
- Szerokość 976 cm / długość z zamiatarką 2 696 cm / wysokość 1 963 cm
- Waga bez osprzętu 1 000 kg, dopuszczalna waga z osprzętem 1 780 kg
- zbiornik na olej o poj. 19 l
- trzypunktowa płyta montażowa z przodu z 6 wyjściami hydraulicznymi
- hak do holowania przyczepy
- oświetlenie robocze na dachu kabiny, lampa błyskowa
- kabina, ogrzewanie, lusterka zewnętrzne, joystick do sterowania, siedzenie pneumatyczne z pasami
Osprzęt:
- 3 szczotki o średnicy 600 mm wyposażone w zraszacze
- zbiornik o pojemności 500 l, wyposażony w turbinę ssawną, wysyp na wys. 150 cm
- regulowana hydraulicznie szerokość zamiatania (do 2 m)
- zbiornik na wodę do zraszania o poj 50 l
- stelaż do demontażu zbiornika
- odkurzacz z rurą o dł. 4 m o średnicy 120 mm
- aluminiowa skrzynia ładunkowa 1 300 x 800 x 250 mm

Cena: 110 000 zł netto + 23%VAT = 135 300 zł brutto
CIĄGNIK KOMPAKTOWY KUBOTA B1820
Prostota oraz ponadprzeciętna trwałość – tym cechuje się seria japońskich ciągników KUBOTA B20. Dzięki silnikowi Diesla, sześciobiegowej skrzyni, napędowi na 4 koła oraz wspomaganiu kierownicy, ciągnik B1820 mimo niewielkich gabarytów jest wydajnym i mocnym miniciągnikiem.

- moc ciągnika: 18 KM
- napęd mechaniczny 4X4, blokada mechanizmu różnicowego
- wspomaganie kierownicy
- przekładnia mechaniczna 6P/3T
- maszyna posiadająca homologację, umożliwiającą rejestrację
- kabina BARTESKO, wyposażona w ogrzewanie oraz wentylację, oświetlenie robocze i lampę błyskową
- posypywarka do soli o pojemności 200 l
- pług śnieżny o szerokości 150 cm, w pełni regulowany hydraulicznie wyposażony w gumowy lemiesz

Cena: 5 x 10 000 zł netto

RĘBAK MOBILNY TEKNA MOTOR SKORPION 120S
Rębak SKORPION 120 S jest maszyną skierowaną do firm komunalnych i drogowych, które potrzebują niezawodnego sprzętu do prac przy bieżących wycinkach zarówno w terenie zabudowanym jak i na poboczach dróg. Wysoką wydajność tej maszyny uzyskano przy mocy benzynowego silnika 25 KM chłodzonego powietrzem (z możliwością
zabudowy maską) pozwalającego na rozdrabnianie gałęzi wraz z konarami i odrostami (z liśćmi i z igliwiem), a także okrągłego drewna do średnicy 12 cm. W celu utrzymania kilkugodzinnej, ciągłej pracy rębaka, zainstalowany jest w nim zbiornik paliwa o pojemności 40 l.

W rębaku Skorpion 120 S, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi. Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i wyrzuca uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na pełnym promieniu 360 stopni. Rębak posiada dwie rolki
wciągające gałęzie napędzane osobnymi silnikami hydraulicznymi.
Opcjonalnie, może być wyposażony w jeden z najnowocześniejszych elektronicznych systemów No-stress dostępnych na rynku europejskim, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu napędowego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego. System ten ma wbudowany licznik motogodzin.
Rębak Skorpion 120 S otrzymał europejską homologację, która pozwala na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego. Rębak wyposażony jest w hamulec najazdowy i postojowy, nowoczesne oświetlenie LED.
Dane techniczne:
- Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 3710 x 1800 x 2270
- Waga [kg] 860
- Średnica gałęzi [mm] 120
- Ilość noży 2 tnące + 2 podporowe
- Szybkość podawania [mb/min] do 33
- Wydajność zrębkowania [m3/h] do 8
- Szerokość zrębka [mm] od 9 do 11
- Sposób podawania dwie rolki zębate o napędzie hydraulicznym
- Średnica tarczy [mm] 550
- Wymiary gardzieli (szer. x wys.) [mm] 285 x 165
Dane techniczne silnika:
- Model silnika benzynowy KOHLER Command PRO CH742 o pojemność 747 cm3 chłodzony powietrzem
- Moc silnika [KM] 25
- Pojemność zbiornika paliwa [l] 40
- Max. zużycie paliwa [l/h] 7,5
- Rozruch elektryczny
Wyposażenie standardowe:
- Licznik motogodzin.
- Koło zapasowe
- Rura wyrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360°, deflektor
- Nowoczesne LED-owe oświetlenie drogowe

Cena: 41 000 zł netto + 23%VAT = 50 430 zł brutto
Pilarka spalinowa HUSQVARNA 550XP-G
Husqvarna 550 XP® G przeznaczona jest dla profesjonalnych drwali oraz wykwalifikowanych użytkowników. Pilarka posiada przełomową konstrukcję i wiele innowacyjnych rozwiązań umożliwiających jej wydajną, wygodną eksploatację. Technologia silnika X-Torq® zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zużycie paliwa nawet o
20%, a emisję zanieczyszczeń – nawet o 75%. Podgrzewane uchwyty zwiększają komfort pracy w niskich temperaturach oraz w deszczu.

- Pojemność silnika 50,1cm³
- Moc silnika 2,8kW
- Podziałka łańcucha .325"
- Ciężar (bez paliwa) 5,1kg
- Podgrzewane uchwyty.

Cena netto: 2 169 PLN
Cena netto katalogowa: 2 357 PLN

