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Link do produktu: https://pajm.pl/oryginalny-silnik-spalinowy-seria-750ex-dov-wal-7022-2mm-briggsstratton-gratiskat1006020177h8yy7001-p-4585.html

Oryginalny silnik spalinowy
seria 750EX DOV wał
70/22,2mm Briggs&Stratton
+ GRATIS*
kat.1006020177H8YY7001
Cena brutto

996,00 zł

Cena netto

809,76 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

1006020177H8YY7001BR

Kod producenta

1006020177H8YY7001

Producent

Briggs&Stratton

Opis produktu
Wybór silników Briggs & Stratton oraz korzystanie z profesjonalnego serwisu to gwarancja oryginalnych części i najwyższej
jakości obsługi – to z kolei będzie owocowało długoletnią i niezawodną pracą urządzeń w naszych ogrodach. W końcu, ponad
100-letnia tradycja zobowiązuje – Postaw na Oryginał!
Chcesz o poniższym produkcie wiedzieć więcej?, zajrzyj do zakładki do pobrania, w której znajdziesz instrukcję
obsługi tabelkę z nowymi oznaczeniami silników i sposób odczytania systemu numerowego silników
Briggs&Stratton.
Dane techniczne: Typ silnika

Model
Moment obrotowy (Nm) @ 2600 rpm
Pojemność skokowa (cm3)
Cylinder
Średnica otworu i skok tłoka (mm)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Pojemność miski olejowej (l)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
Wyposażenie
Możliwe opcje wyposażenia

Jednocylindrowy
DOV®
Czterosuwowy
Chłodzony powietrzem
1006
9,5*
161
Aluminiowy
64,0 x 50,0
1,0
0,6
369 x 325 x 254
Mechaniczny regulator obrotów, ReadyStart®,
Gwarancja rozruchu S2®
Rozrusznik elektryczny

Zużycie paliwa w litrach na godzinę:** Obciążenie
100%
75%
50%
25%
Litry
1,28
1,09
0,83
0,60
* Poziomy mocy są podawane jako moment obrotowy brutto przez SAE J1940, jak
podaje Briggs & Stratton**(przy obrotach 3600 rpm). Zużycie paliwa jest zależne od konfiguracji silnika, zastosowania oraz
warunków pracy.
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Gwarancja:
Zakup konsumencki - 2 lata
Zakup na firmę - 1 rok
W skład dostawy wchodzi:
1 x Oryginalny silnik Briggs&Stratton z wyposażeniem podanym w ofercie (zdjęcie przedstawia model serii, dostarczany
produkt będzie zgodny z tytułem oferty).
Długość wału którą my podajemy w ofercie, jest długością prezentowaną na stronach serwisowych.
Długość wału w katalogu z wersji papierowej, jest o 10% dłuższa, niż w materiałach informacyjnych z systemu serwisowego.
Najczęściej jest tak, że wał o długości 70mm, jest montowany do kosiarek z napędem, a wał 50mm do kosiarek bez napędu.
*GRATIS - olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania komory silnika
Wyjaśnienia znaków i opisów użytych w powyższych danych:
(-) - Oznacza brak tej pozycji, np w przypadku dużych silników (do traktorków itp.) znak taki jest podawany przy pojemności
zbiornika paliwa, oznacza to wtedy że zbiornik nie jest dostarczany z silnikiem, lub tego wyposażenia nie da się zastosować do
tego produktu.
(Wyposażenie) - np. system antywibracyjny AVS, oznacza to że ten silnik ma to zainstalowane, lub jest w to wyposażony.
(Możliwe opcje wyposażenia) - np. tłumik, oznacza że ta pozycja nie jest zamontowana - dostarczana z silnikiem, ale jest to
możliwe, jeśli chcesz produkt z dodatkowym wyposażeniem, skontaktuj się z nami.
Informujemy że w związku z ciągłym ulepszaniem wyrobów przez firmę Briggs&Stratton, dostarczony produkt może się różnić
w stosunku do załączonego w ofercie zdjęcia.
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.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.
Jeśli produktu którego szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam
model silnika który poszukujesz, Jeśli nie znasz modelu części prześlij nam zapytanie podając opis maszyny w
której masz zamontowany silnik, oraz koniecznie numer fabryczny silnika który znajdziesz na jego obudowie.
Bez podania numeru silnika, nie będzie możliwości ustalenie modelu silnika, więc zapytania bez podanego
numeru silnika będą ignorowane.
W odpowiedzi podamy Ci jej cenę i dostępność.

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI DAJĄ CI PEWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Jesteśmy autoryzowanym Dilerem i serwisem u nas nie ryzykujesz:
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PAJM Radom / Wierzbica
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
Cennik B&S 2018
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