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F560C Ciągnik jednoosiowy
HONDA F 560 C 5-letnia
gwarancja.
Cena brutto

7 995,00 zł

Cena netto

6 500,00 zł

Dostępność

W naszym magazynie mała ilość

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 3-7 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

F560C

Kod producenta

F560C

Producent

Honda

Opis produktu
Przedmiotem oferty jest ciągnik jednoosiowy producenta, którego to urządzenia są najbardziej cenione na świecie czyli:

Ciągnik jednoosiowy F 560C posiada czterosuwowy, górnozaworowy silnik HONDA GX 160. Maszynę wyposażono w
łańcuchową przekładnię napędu. Maszyna posiada sześć biegów do przodu i dwa do tyłu. Zbiornik paliwa o pojemności 3 litrów
zapewniający 2 i pół godziny pracy. Waga 53 kg. Regulowane ergonomiczne rączki i blokada bezpieczeństwa zapewniają pełny
komfort i bezpieczeństwo pracy.
Maszyna posiada wałek odbioru mocy, dlatego też możliwe jest dołączenie aktywnych przystawek – kosiarki, glebogryzarki
tylnej, a nawet zamiatarki. Do maszyny można zamontować także inny osprzęt taki jak: wyorywacz, sadzarkę do ziemniaków,
pług z przedpłużkiem, pług do orki zagonowej, pług obrotowy, obsypnik, kultywator czy kultywator z wałem. Po dołączeniu
odpowiedniej przyczepy wraz z siedziskiem możemy tak powstałym zestawem transportować materiały o masie do 450 kg.
F560 C to maszyna dla profesjonalistów. Ułatwia pracę w gospodarstwach ogrodniczych, ogrodach, na terenach zieleni
miejskiej wokół biur i domów.
Osprzęt (opcja): obsypnik jednorzędowy, obsypnik dwurzędowy, noże glebogryzarki pług kątowy obrotowy z przedpłużkiem,
pług palcowy,pług do orki zagonowej, pług zwrotny , glebogryzarka tylna , kosiarka listwowe, koła, koła bliźniacze, zestawy do
odśnieżania, zamiatarki, wyorywacze do ziemniaków, sadzarka do ziemniaków, brony, kombi- rozdrabniacze, wertykulator,
kultywator.
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Dane techniczne:
Model F 560C
Typ silnika GX160
Pojemność silnika w cm3 163
Moc maksymalna w KM 4,8
Rozruch manualny
Pojemność zbiornika paliwa w litrach 2,2
Średni czas pracy na zbiorniku w godzinach 2,5
Sprzęgło dyskowe
Przeniesienie napędu pasek klinowy / łańcuch
Typ rączki kabłąkowa
Regulacja rączki góra / dół, prawo / lewo
Biegi 6 do przodu, 2 do tyłu
Wymiary w cm
(dł x szer x wys) 166 x 59 x 105
Wałek odbioru mocy tak
Masa 53 kg
Uwagi koła, osie kół i obciążniki według cen z katalogu

W skład dostawy wchodzi:

urządzenie podane w tytule oferty wg. numeru katalogowego.
( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą
się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )

Gwarancja:
- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku
- Link

Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w
niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej
stronie patrz poniżej.

do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl
podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam
co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.akcesoriów lub części Jeśli
szukasz
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu
nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z
nami.
PAJM Radom / Wierzbica
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Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online
producenta.
03_2019_Warunki_gwarancji_Honda_Aries_Daishin_Matsusaka.pdf
07 01 2019 Cennik odśnieżarek Honda
07 11 2018 Cennik silniki spalinowe Honda
07_12_2018_Cennik kosiarki_Honda
2019_Cennik_Honda_Miimo
2019_Cennik_Agregaty_Honda
28_01_2019_Cennik_osprzętu_do_ciagnikow_jednoosiowych_Honda
31_10_2018_Cennik_motopompy_Honda_Daishin_Matsusaka
Folder_silniki_spalinowe_Honda.pdf
2016_Katalog_Honda
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