HUSQVARNA TR 430 Dual
Tento univerzální kultivátor je vhodný pro majitele nemovitostí a pozemků, kteří chtějí
zkypřit těžkou hlinitou půdu či trávník, anebo jen zkultivovat záhony na své zahradě.
Díky dvojitým rotujícím hrotům zvládá tento stroj při protiběžném pohybu hrotů
obdělávání půdy do větší hloubky a při pohybu vpřed kultivaci vrchní vrstvy půdy.
Řetězový náhon na oba rotory a kola. Pro snadné ovládání je k dispozici zpátečka. Pro
optimální ergonomii při práci je ovládací rukojeť výškově nastavitelná.

Dvojité rotující hroty
Hroty se otáčejí dopředu nebo
dozadu. Režim otáčení dopředu
použijte pro kultivaci vrchní vrstvy
půdy a režim protiběžného otáčení na
hluboké obdělávání půdy.

Zpětný chod
Usnadňuje manipulaci a ovládání.

Dva převody
Jeden převod dopředu a jeden
dozadu pro snažší ovládání.

Poháněná kola s pneumatikami
Chevron
Velká kola s hlubokým
protektorovaným vzorkem pro
dokonalý záběr.

FEATURES
• Převodový stupeň dopředu a dozadu pro snadné ovládání

• Protizávaží pro náročný provoz

• Dvojité rotující hroty pro všestranné obdělávání půdy

• Vertikálně nastavitelná rukojeť

• Zpátečka pro optimální manévrovatelnost

• Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy

• Poháněná kola mají pneumatiky s šípovitým vzorem
Technical specifications
VÝKONOVÉ PARAMETRY
Typ kultivátoru
Polohy pro nastavení hloubky
Počet hrotů
Průměr pružného hrotu
Pracovní hloubka, cm
Pracovní šířka, cm
ROZMĚRY / HMOTNOST
Rozměry pneumatik
Hmotnost, kg
SPECIFIKACE MOTORU
Zdvihový objem válce
Název motoru
Objem motorového oleja, litry
Objem palivové nádrže, litry
Výrobce motoru
Rychlost otáčení, ot./ min
Rychlost otáčení (min/max) max.
Rychlost otáčení (min/max) min.
VYBAVENÍ
Pneumatiky Chevron
Opěrná/smýkací tyč
Sklopná rukojeť
Horizontálně nastavitelná řídící rukojeť
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin
Zpátečka
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť
LOGISTICKÉ ÚDAJE
Hrubá hmotnost
ÚDAJE O PŘEVODOVCE
Odnímatelná převodovka
Typ převodu / náhonu
Počet převodových stupňů vpřed
Počet převodových stupňů vzad

Zadní nůž
7
10
330 mm
16.51 cm
43.18 cm
330 mm
89.36 kg
196 cm³
Courage
0.59
3.2 l
Kohler
3600 ot./min
3700 ot./min
3500 ot./min
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
103.87 kg
Ne
Řetězový převod
1
1

