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SMR-120 Forgókéses fűkasza, 16 LE, 450 ccm benzinmotorral, traktorvontatású. 

Cikkszám: 1775019 

 

 Az SMR-120 forgókéses mulcsozó fűkaszával, fűnyíróval nagyon rugalmasak 

lehetünk. Köszönhetően a beépített benzinmotor erejének, amely ezen a típuson, 16 lóerős. 

Így független, hogy mivel vontatja a fűkaszát. Szabványos vonóhorogra a gömbcsatlakozóval 

egy pillanat alatt felszerelve húzhatja quad, fűnyíró traktor, vagy akár egy autó segítségével.  

A vágási magasság könnyen beállítható a menetes orsóval, mely a futóművet emeli vagy 

süllyeszti. 

 

A fűnyíró szállításhoz, vagy a munkaterület megközelítéséhez, a vágóasztal felemelhető és 

leengedhető. A kaszálógép úgy is felszerelhető, hogy a vontatójárműhöz képest oldalvást  

fut.   

 

A kéthengeres, négyütemű benzinmotor 1db ékszíjjal hajtja a fűnyírót. 

A motor könnyen indítható elektromos indítással is, a 12 V-os akkumulátor tartozék. 

Alternatív megoldásként a motort hagyományos húzóindítóval is el lehet indítani.  

A 3 beépített kések nagyon egyenletesen vágják a füvet kb. 115 cm szélességben.  

Az SMR-120-szal vágott felület nézete nagyon tiszta és egyenletes. A nagy, stabil 

pneumatikus gumiabroncsoknak köszönhetően a fűnyíró könnyen mozgatható még egyenetlen 

felületeken is. 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 4 ütemű motor, 450 ccm, 11,8kW, 16 lóerő 

Indítás: 12 volt önindító + csillapított behúzó. 

Kaszatengelyek hajtása: 1db ékszíjjal 

Üzemanyag: normálbenzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: kb. 13 liter 

Fogyasztás: kb. 2 liter / óra 

Vágási szélesség: 1168 mm 

Késtípus: sarlós kés (3 darab) 

Vágási magasság: 25-250 mm 

Max. kaszálás sebessége: 8-10 km / h 

Max. vonatási sebesség: 15 km / h 

Teljes tömeg (száraz): kb. 183 kg 

Súlya csomagolással: 216 kg 

Méretek csomagolással: 1280 x 1120 x 710 cm (LxSxH) 

 

 

 

 

 



Megjegyzés: 

 

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató 

nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül, 4-5 órát kell ütemezni.  

A szállítási terjedelemhez szerelési útmutató tartozik, robbantott ábrákkal. 

A motorhoz körülbelül 1 literes motorolajra van szükség. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 

besorolású többfokozatú olajat. 

 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu  

 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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