
KERT MAX Kertészeti Áruház Kft. 
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tel: +36 30/846-4675 

 

HSM-60 Kaszálógép, réti mulcsozó, 252 ccm, 8 LE benzinmotorral. 

Cikkszám: 1776000  

 

 A HSM-60 kaszáló fűnyíró könnyedén felaprítja a magas füvet és a sűrű gyom szárakat. A 

vízszintes elhelyezésű tengelyre szerelt, Y-késeknek köszönhetően ez a mulcsozó fűnyíró 

ideális a magas fű és a bozót vágására.  

A levágott darabok finomra aprítva és egyenletesen elosztva kerülnek vissza a talajra teljes 

vágási szélességen.  

Az erőteljes profillal ellátott meghajtó kerekek megfelelő haladást biztosítanak puha talajon 

is.  

A megbízható, 8 lóerős benzinmotor elegendő energiával rendelkezik.  

Az állítható magasságú fogantyú könnyen és egyszerűen beállítható megfelelő magasságban 

és oldalirányban, ez garantálja a fáradtságmentes munkavégzést.  

 

A külön kapcsolható a vágó mozgás, és a meghajtás. A jól hangolt sebességváltóval 

lehetséges, hogy ideálisan alkalmazkodjon az Ön haladási sebességéhez, az adott 

körülmények között, kényelmes tempóval haladhasson, anélkül, hogy csökkentené a vágási 

teljesítményt.  

A tengelykapcsoló és differenciálmű egyszerűsíti a kormányzást, és így lehetővé teszi a gép jó 

mozgathatóságát, pozicionálását.  

 

A fűnyíró elülső oldalán lévő fedél automatikusan nyit, ha a cserjék és a fű magasabb, és 

kézzel is kinyithatók a karbantartáshoz. 

Ez természetesen megkönnyíti az Y-kések cseréjét is.  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 4 ütemű, 252 ccm, 8 lóerő,  

Üzemanyag: normálbenzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 3 liter 

Vágási szélesség: 600 mm 

Vágási magasságállítás: középen, lépcsőzetesen 20-80 mm-re 

Kés: 32 db. Y-kés 

Meghajtás: egytárcsás kuplung sebességváltóval, differenciálművel 

Sebességváltó: 3 előre és 1 hátra 

Méretek: 1680 x 732 x 1163 mm (LxSxH) 

Méretek csomagolással: 1310 x 820 x 800 mm (LxSxH) 

Súly: kb. 135 kg 

Súly a csomagolással együtt: 165 kg 



 

Megjegyzés: 

 

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

nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 1-2 órát kell ütemezni.  

A szállítmány tartalmaz egy felhasználói kézikönyvet, valamint egy részletes szerelési 

utasítást robbantott ábrákkal.  

 

HSM-60 Kaszálógép megrendelhető összeszerelve, beüzemelve is. 

 

 

 

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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