129R
Křovinořez 129R je díky svému vysokému výkonu, snadnému ovládání a všestrannému
využití ideální volbou pro běžné spotřebitele i profesionální pracovníky.
Křovinořez se snadno startuje a ovládá díky inteligentní funkci Smart Start®, intuitivnímu
ovládání a automatickému vracení STOP spínače do pohotovostní polohy. Je vybaven
spolehlivým výkonným motorem o obsahu 27 ccm, který zaručuje bezproblémové používání.
129R je dodáván s kombinovaným krytem, strunovou hlavou, travním kotoučem a vyosenými
řídítky pro pohodlné vyžínání.

PRODLOUŽENÝ DOSAH

Rovný hřídel pro prodloužený
dosah.

STANDARDNÍ DVOJITÉ
NOSNÉ POPRUHY

Standardní popruhy pro lehčí
křovinořezy.

PALIVOVÁ PUMPIČKA

SMART START®

Palivová pumpička pro snadné
startování.

Motor a startovací zařízení byly
navrženy tak, aby motor startoval
rychle a s minimální námahou.
Odpor startovací šňůry je snížen
až o 40%.

Vlastnosti
• Vypínač STOP se vrací automaticky do
pohotovostní polohy pro snadné startování

• Kuželový převod pro nejlepší sekací výkon
• Strunová hlava Tap 'n Go

• Intuitivní ovládání

Technické údaje
Zdvihový objem válce, cm³

27,5 cm³ / 1,68 krychlových palců

Výstupní výkon, kW

0,85 kW

Maximální otáčky motoru při zatížení
Objem palivové nádrže

8000 ot./min
0,343 l / 11,6 fl oz

Spotřeba paliva

495 g/kWh

Rychlost při volnoběhu

2800 ot./min

Zapalovací svíčka

NGK CMR6A

Mezera mezi elektrodami

0,5 mm / 0,02 "

Rychlost pro sepnutí spojky

4200 ot./min (±120 ot./min)

Maximální ot./min. výstupního hřídele

8000 ot./min

Závit na výstupním hřídeli

M10x1,25 V

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)
OEM Strunová hlava

4,21/4,23 m/s²
94 dB(A)
114 dB(A)
T25 (L)

OEM Trávní kotouč

Travní kotouč Grass 255-4

Hmotnost (bez řezného nástroje), kg

5,4 kg / 11,9 liber

POLOŽKY

967 19 33-01

T25+Grass 255-4, všechny trhy mimo US50, CAN
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