Tăvălug mecanic
KM1 – KM2

puternic,
robust, testat în practică
pentru utilizare profesională
de lungă durată

date tehnice
Lăţime tăvălug
Diametru tăvălug
Motor HONDA GX 160, în patru timpi, cu
decuplare automată la nivel scăzut de ulei
Viteza de lucru (la cerere mai mare)
Tăvălug format din două părţi, transmisie cu
diferenţial pentru virare şi întoarcere uşoară.
(diferenţialul nu are nevoie de întreţinere)
Suprafaţă prelucrată pe oră
Greutatea –fără apă
Greutatea –cu apă
Presiunea liniară pe sol – fără apă
Presiunea liniară pe sol – cu apă

KM1
80 cm
50 cm
4 kW / 5,5 PS

KM2
80 cm
50 cm
4 kW / 5,5 PS

până la 4,5 Km/h

până la 4,5 Km/h

nu

da

~3 500 m2
275 kg
395 kg
3,5 kg/cm
5,0 kg/cm

~3 500 m2
315 kg
415 kg
4,0 kg/cm
5,2 kg/cm

Tăvălugii mecanici marca SEMBDNER-sunt indicaţi pentru toate lucrările de tăvălugire,
întreţinere şi tasare, mai ales pentru terenuri de tenis, terenuri de sport, piste de alergări, teren
de golf, parcuri etc.
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Caracteristici de echipare





tehnică verificată şi de încredere



cutie de viteză pentru mers înainte şi înapoi, cu pornire şi schimbare de viteză fără
şocuri.







mantaua tăvălugului din tablă de 10 mm prelucrată perfect






sistemul de transmisie cu roţi şi lanţ este prevăzut cu un întinzător

construcţie compactă şi stabilă
motor în patru timpi; funcţionează fără trepidaţii şi se deconectează automat când uleiul
scade sub nivel

sistem de curăţare a pământului cu arc şi reglare automată, pe tăvălugul principal
tăvălug secundar lat, folosit ca sprijin şi contragreutate
datorită contururilor rotunjite, nu lasă urme şi tasează solul uniform
are toate comenzile la îndemână şi, datorită repartizării raţionale a greutăţii proprii, este
uşor manevrată
manetă de siguranţă
posibilitatea măririi greutăţii prin umplere cu apă sau nisip
livrarea se face cu utilajul echipat complet şi gata de lucru. Din utilare face parte şi trusa
de scule

Manetă acţionare înainte-înapoi cu reducerea automată a acceleraţiei.

Dotări speciale
Husă
Pentru protejarea maşinilor se pot comanda şi huse. Aceste huse sunt fabricate dintr-un material plastic de foarte
bună calitate, rezistent la intemperii.

Distribuitor unic în România

