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Az Ön forgalmazója:

Csupán 67 kg súlyú kb. 250 kg súlyú
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A több éves múlttal rendelkező, felhasználói igényeket maximálisan
kielégítő Vari Terra System multifunkciós gép családot a kiváló minőségű
Honda motorral szerelik. Ennek a rendszernak az alapja a röpsúlyos
kuplunggal és kormányszarvval szerelt motor egység.

A DSK-316 alacsony felépítésű adapterekkel csatlakoztatható
hajtó egység. Kiválóan alkalmas kommunális munkák végzésére.

A robosztus DSK-317 mezőgazdasági munkák végzésére
kiválóan alkalmas gép. T-20-as 3 sebességes hajtóművel
szerelik. Csatlakoztathatunk hozzá különböző eszközöket
(Pl.: eke, kultivátor stb.)

Meghajtó egységhez kapcsolható tartozékokMeghajtó egységhez kapcsolható tartozékok

Egy oldalas ekeFékezhető ülés Függesztő egység Két oldalas eke Talajlazító kultivátor Simító borona

Fékezhető ülés Tolólap
Munkaszélesség: 85 cm

Dobos kaszáló adapter
Munkaszélesség: 56 cm

Forgó kefés seprő adapter
Munkaszélesség: 100 cm

Késes borona 2 töltögető eke +
összekötő egység

Kombinátor Kapa egység
25-115 cm munkaszéllesség

Vas kerék gumi
kerékre

Passzív tartozékokPasszív tartozékok

Kapa kerék "MULA" utánfutó
150 kg terhelhetőség

Billenős utánfutó
220-355 kg terhelhetőség

Burgonya kiszedő

Hómaró adapter
Munkaszélesség:
50 cm

Forgó kefés seprő adapter
locsoló és gyűjtő egységgel
Munkaszélesség: 100 cm

Széna gereblye és forgató
munkaszélesség: 100-120cm

Mulcsoló egység
Munkaszélesség: 52 cm

Közvetlenül a motor alapegységhez kapcsolható tartozékokKözvetlenül a motor alapegységhez kapcsolható tartozékok

Dupla dobos fűkasza
Munkaszélesség: 82 cm

T20 sebességváltó és kerekek Kerti hulladék daráló
Galy vastagság: 4 cm-től

Hurricane F-600 mulcsozó fűkaszaHurricane F-600 mulcsozó fűkasza

-
-
- Bozótos területeken is kiválóan használható
-
- Terület felhasználhatósága szinte korlátlan
-
- A sebességváltóval rendelkezik
- Fékezhető ülés csatlakoztatható hozzá

Környezetbarát fűnyírási és fűnyesedék kezelési módszer
Rendezett és elhanyagolt területek nyírására egyaránt alkalmas.

Könnyen kezelhető és szállítható

Gyors magasság állítás

Motor: Honda GCV-190
Teljesítmény(KW/Nm): 4,8/13,2
Munkaszélesség: 57 cm
Vágási magasság: 5-9 cm (6 fokozatban állítható)
Sebességváltó: 3 előre 1 hátra (automatikus fék)
Tömeg: 107 kg

Technikai adatok:

Hurricane F-530 mulcsozó fűkaszaHurricane F-530 mulcsozó fűkasza

- Környezetbarát fűnyírási és fűnyesedék kezelési módszer
- Rendezett és elhanyagolt területek nyírására 1.500
m2-ig
- Könnyen kezelhető és szállítható
- Az évi 3-4 alkalommal történő fűnyíráshoz is alkalmas (Mulcsozó technika)
- Gyors magasság állítás

egyaránt alkalmas

Motor: Honda GCV-160
Teljesítmény(KW/Nm): 4,1/11,4
Munkaszélesség: 53 cm
Vágási magasság: 5-9 cm (2 fokozatban állítható)
Sebességváltó: 1 előre
Tömeg: 75 kg

Technikai adatok:


