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ST26LE Odśnieżarka kołowa
ARIENS 660mm + GRATIS*
ST 26 LE nr.kat.920308
Cena brutto

5 524,15 zł

Cena netto

4 491,18 zł

Cena poprzednia

6 499,00 zł

Dostępność

W naszym magazynie, 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

920308

Kod producenta

920308

Producent

Ariens

Opis produktu
ST26 E

art. 920308

Nowością jest odśnieżarka ST 26 LE z przekładnią jazdy w
przód i tył przeznaczona jest dla użytkowników z
niewielką powierzchnią do odśnieżania. Dodatkowo
wyposażona jest w elektryczny rozrusznik, oświetlenie
robocze oraz ręczną blokadę mechanizmu różnicowego.
Wszystkie odśnieżarki Ariens zostały zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z najwyższymi światowymi
standardami.
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Numer referencyjny

920308

Model

ST26 LE

Silnik

Briggs&Stratton
1150 SNOW OHV

Pojemność skokowa

249 cc

Moment obrotowy

15,6 Nm

Szerokość pracy

66 cm

Obudowa przekładni wirnika

Duraluminium

Przekładnia jazdy

Disc-O-Matic

Ilość biegów

6 do przodu / 2 do
tyłu

Rynna wyrzutu

Sterowana z pulpitu

Opony

33 x 10 cm

Średnica wirnika

30,5cm

Wirnik stalowy

3 łopatkowy

Średnica śruby nagarniającej

35,6 cm

Waga

83 kg

Sterowanie rynną wyrzutu

Z pulpitu

Mechanizm różnicowy

Pin-Lock - ręczny
przy kole

Odległość wyrzutu śniegu

do 12,2 m

Oświetlenie robocze

TAK

Rozrusznik

230 V

Filmy przedstawiające odśnieżarki Ariens w akcji:
Dostarczane wyposażenie dodatkowe:
- GRATIS* Olej do silnika.
Gwarancja:
- 3 lata (nie dotyczy silnika, jest ona zgodna z aktualnymi warunkami gwarancji producenta silnika)
- 90 dni przy użytkowaniu komercyjnym ** (nie dotyczy silnika, jest ona zgodna z aktualnymi warunkami gwarancji
producenta silnika)
** Użytkowanie komercyjne przyjmuje sie wtedy, gdy sprzet jest używany w wielu miejscach lub jest wypożyczany lub
wydzierżawiany

ODŚNIEŻARKI TYPU De Lux TO MODELE PRZEZNACZONE DO PRAC PRZYDOMOWYCH. IDELANIE SPRAWDZĄ SIĘ
PODCZAS ODŚNIEŻANIA WJAZDU DO GARAŻU, CHODNIKA PRZED POSESJĄ A NAJWIĘKSZE MODELE ŚWIETNIE
SPRAWDZAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W PRACACH KOMUNALNYCH
WSZYSTKIE ODŚNIEŻARKI WYPOSAŻONE SĄ W SILNIK BRIGGS&STRATTON SNOW series

ZALETY ODŚNIEŻAREK TEJ LINII TO:
- DWUSTRONNE PŁOZY PROWADZĄCE - dwa razy większa żywotność tego elementu.
- OPONU Z AGRESYWNYM BIEŻNIKIEM DIRECTION SNOW TREAD - trakcja w każdych warunkach śniegowych
- DURALUMINIOWE (XS ALUMINIUM)OBUDOWY PRZEKŁADNI - trwałość przy dużym obciążeniu
- STALOWE ZĄBKOWANE WIRNIKI
- STALOWE RYNNY WYRZUTU

W związku ze ścisłą zależnością, cen maszyn, w stosunku to kursu walut, zastrzegamy sobie możliwość, nie
wywiązania z zamówienia, w przypadku zmiany cennika, przez firmę ARIENS
Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy, równocześnie radzimy nie czekać na ostatnią chwilę
Wzorem poprzednich lat, może być problem z ich dostępnością.
Drogi kliencie, co masz zamiar kupić jutro, kupuj już dziś.

Katalogi, cenniki, ulotki
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.
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Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Cennik ARIENS SNOW 2011
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