
Honda Technology
• lekkie - od 42kg
• wydajna praca
• ∏atwa obs∏uga
• ekologia - EN2006
• wysoka sprawnoÊç

OdÊnie˝arki profesjonalne
NiezawodnoÊç pod r´kà

Profesjonalne odÊnie˝arki spalinowe

Dystrybucja w Polsce Aries Power Equipment  tel. +48(22) 861 43 01 www.ariespower.pl

W – ko∏a, rozruch r´czny, WS – ko∏a, rozruch elektryczny i r´czny, T – gàsienice, rozruch r´czny, TS – gàsienice, rozruch elektryczny i r´czny

model

szerokoÊç zabieraka

wysokoÊç zabieraka

nap´d

silnik Honda * 

maks. wyrzut Êniegu

wydajnoÊç

regulacja wyrzutu Êniegu

uk∏ad jezdny

praca na zbiorniku

wymiary (D x S x W) [mm]

masa sucha (kg)

HS 760

605 mm

510

bezstopniowy Hydrostatyczny 

5.5 KM  GX200

14 m

46 (W/WS), 42 (T/TS) ton/h

r´czna (W/WS) / elektryczna (T/TS)

W / WS / T / TS

1.8 h

1390(T)/1475 x 620 x 1075(T)/1105 

87(W),96(WS), 91(T),100(TS) 

HS 970

710 mm

510 mm

bezstopniowy Hydrostatyczny 

8.0 KM  GX270 

15 m

 50 ton/h

r´czna (W/T) / elektryczna (WS/TS)

W / WS / T / TS

2.1 h 

1474 x 725 x 1042 mm

99(W),110(T),103(WS),112(TS)

HS 1180

810 mm

510 mm

bezstopniowy Hydrostatyczny 

9.5 KM  GX340

17 m

 65 ton/h 

r´czna

T

2,2 h

1474 x 810 x 1022 mm

118 kg

Model HS 970W Model HS 1180TS

w 100% oryginalna
je˝eli tabliczka znamionowa
zawiera adres jednej z fabryk
Êwiatowego koncernu Honda

Model HS 760TS

Wzmocniony Êlimak zabieraka
zapewnia wgryzanie si´ w Ênieg z wi´kszà si∏à

Regulacja Joystikiem
∏atwe ustawianie
kierunku wyrzutni


Efektywne usuwanie Êniegu
precyzyjnie dopasowana moc silnika oraz technika
podnoszenia zabieraka, umo˝liwia bardzo wydajne
odÊnie˝anie nawet po obfitych opadach Êniegu

Obrotowy reflektor
umo˝liwia prac´ przy
zachmurzeniu, podczas
intensywnych opadów
Êniegu lub po zmierzchu

Nap´d hydrostatyczny
niezale˝nie od wersji T (truck) lub W (weel)
gwarantuje zawsze odpowiednio dobranà
pr´dkoÊç jazdy do warunków Êniegowych

kinga
* wg normy SAE J1349, Moc netto silnika przy 3600 obr/min.




