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HRX426SD Kosiarka spalinowa
z napędem HONDA 42cm 5,5
K.M 5-letnia gwarancja HRX
426 C SDE +GRATIS*
Cena brutto

3 098,00 zł

Cena netto

2 518,70 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

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

Numer katalogowy

HRX426CSDE

Kod producenta

HRX426CSDE

Opis produktu
HRX426SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 42cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 426 C SDE

z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną
Samobieżne, super komfortowe kosiarki Honda do przydomowych ogrodów. Małe, lekkie, zwrotne kosiarki z własnym
jednobiegowym napędem. Obudowa tego modelu kosiarki wykonana jest z wytrzymałego opatentowanego Polipropylenu
- HONDA Polystrong®. Szerokość koszenia (42 cm) w połączeniu z mocnym silnikiem kosiarki pozwala kosić efektywnie nawet
wysoką trawę. Super komfortowe koszenie zapewnia centralna regulacja wysokości koszenia (w 6 położeniach od 21 do 73
mm), pojemny 70 litrowy kosz kosiarki z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie, oraz podwójnie łożyskowane koła. Nad
bezpieczeństwem podczas pracy kosiarki czuwa HONDA Blade - Brake - blokada bepieczeństwa noża tnącego. Opcjonalnie
kosiarki można wyposażyć w MICROCUT SYSTEM® specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości
cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki Honda - Super Komfort
Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort - HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie.
Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w układ
dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwa strzeże Roto stop - sprzęgło układu tnącego kosiarki lub blokada
HONDA Blade Brake zatrzymująca nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu. Napęd hydrostatyczny daje Państwu komfort płynnego
przyspieszania i hamowania, a ostrze tnące kosiarki obraca się z predkością niezależną od prędkości kosiarki*. Podwójny układ
noży kosiarki - Microcut System zapewnia doskonałej jakości cięcie i wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Do konstrukcji
obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak HONDA Polystrong i Xenoy.
Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie.
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Szczytowym osiągnięciem inżynierów HONDA jest system Versamow. Pozwala on za pomocą jednej dźwigni ustalić proporcję ile ściętej trawy trafi do kosza, a ile po zmulczowaniu pozostanie na trawniku.
Nasze kosiarki są przyjazne środowisku. Redukcję hałasu osiągnęliśmy dzięki nowej konstrukcji noży tnących. Niską emisję
spalin zapewnia nowoczesny czterosuwowy silnik HONDA. Znak handlowy E-spec - przyjaciel środowiska - wyróżnia nasze
wszystkie kosiarki.
* Nie wszystkie modele HRX są wyposażone w napęd hydrostatyczny, tylko modele z zawartą literą H w drugim członie
oznaczenia modelu, (po cyfrowym oznaczeniu)
Duży łatwo dostępny papierowy filtr:
Tak lekkie i poręcznę, że chcą ich używać kobiety:

Bardzo wytrzymała obudowa HONDY-Polystrong : Opcjonalnie MICROCUT SYSTEM® (podwójne noże):

Każde ze zdjęć HRXów można powiększyć klikając PPM
-PONIŻEJ FILM Z HRXami W ROLI GŁÓWNEJ

Dane technicze
-Seria SUPER KOMFORT
-Model HRX 426C SD
-Szerokość cięcia 42 cm
-Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
-Model silnika Honda GCV 160 5,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
-Obroty noża tnącego obr/min 2900
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-Zakres wysokość cięcia 18 - 73 mm
-Liczba stopni regulacji wysokości ciecia 6 stopni
-rodzaj mechanizmu regulacji centralna
-Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 200 / 200
-Podwójne łożyskowanie kół tak
-System ułatwiajacy start EASY START tak
-Napęd 1 biegowy
-Typ korpus Polipropylen - HONDA Polystrong
-Pojemność kosza 60 l
-Kosz Dralon
-Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,6
-Masa 33 kg
-HONDA ROTOSTOP nie
-HONDA BLADE-BRAKE tak
-HONDA VERSAMOW nie
-MICROCUT SYSTEM opcja
-Poziom hałasu dB(A) 94
-system składania rączek click
-Powierzchnia koszenia do 1500 m2
W skład dostawy wchodzą:
- Kosiarka HONDA
- * GRATIS Olej HONDA
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrubucji
Gwarancja:
- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek

-UWAŻAJ NA PODRÓBKI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPŁACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO
DEALERA
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JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?
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Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.
Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością.
Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m2) polecamy zakup
kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m2 polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki
samobieżne).
Jaka szerokość?
Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest
wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.
Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m2, kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy
prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.
Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą
powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.
Z koszem czy bez?
Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m2 pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu
umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność
kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego
materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a
odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.
Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim klapa pełni funkcje deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach
ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA
HRS536CSD.
A może kosiarki z mulczowaniem?
Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający
na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos
szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego
zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując kosiarki z MICROCUT SYSTEM ? - specjalny podwójny układ noży tnących
zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.
Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM ? mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub
mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy
zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing
wymaga regularnego i częstego koszenia.
Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:
Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej
jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip
director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do
kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić
mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

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.
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