
CENNIK PERUZZO  - Ważny od 01.03.2020

WYPOSAŻENIE SERYJNE:
Konstrukcja - Stal wysokiej jakości malowana proszkowo
Silnik - Briggs&Stratton ze zbiornikiem w systemie Oil Guard umożliwiającym pracę przy nachyleniu do 50°

Pilot sterujący - Zasięg maksymalny do 300 m lecz zaleca się promień do 150 m dla bezpieczeństwa.
Światła sygnalizacyjne - Oświetlenie LED sygnalizujące maszynę w pracy i głowicę pracującą.
Ochrona przed wywróceniem - konstrukcja zintegrowana chroniąca wewnętrze części maszyny.
Silniki gąsienic - silniki elektryczne bezszczotkowe z systemem hamulca pasywnego ( brak napięcia )

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Noże - odkuwane, przeznaczone na tereny o wyższym stopniu zaniedbania
Zasilacz - poprawia działanie i stabilizuje naładowanie baterii.
Światła - LED zapewniają widoczność w przypadku pracy po zmroku
Czujnik nachylenia - zwiększa bezpieczeństo niepozwalając maszynie przekroczyć maksymalnego nachylenia w pracy.

Kod Model

Noże

Silnik 
[KM]

Masa 
[kg]

Wysokość 
koszenia 

[cm]
Wymiary [cm]

05800000
ROBOFOX-

HYBRID
48 28 620  1 -12 219x105x99 ## 128 140,00 zł

ROBOFOX o napędzie spalinowym wspomaganym napędem elektrycznym jest kosiarką przeznaczoną do pracy wszędzie tam gdzie praca 
człowieka jest niemożliwa lub niebezpieczna. Maszyna została opracowana do wykaszania terenów o nachyleniu do 50° oraz terenów 
płaskich gdzie praca człowieka jest utrudniona lub niebezpieczna ze względu na ukształtowanie, nośność lub lokalizację terenu. Lekka 
głowica kosząca szerokości 90 cm z nożami zawieszonymi bezwładnie, zapewnia doskonałe rozłożenie masy całego zestawu na podłoże 
zapewniając maksymalną przyczepność do podłoża. Zasilana silnikiem spalinowym o mocy 28 KM sprosta koszeniu terenu z występujacą 
roślinnością nawet o średnicy do 2 cm. Specjalny system kontroli toru jazdy zapewnia utrzymywanie przez kosiarkę prostego toru jazdy. 
Maszyna jest wyposażona dodatkowo w silniki elektryczne które umożliwiają jazdę w miejscach gdzie niedopuszcza się spalin czy 
nadmiernego hałasu oraz zapewniają mobilność w przypadku awarii głównej jednostki napędowej.

Cena netto loco 
sprzedawca

Głowica kosząca - Wytrzymała z nożami typu Y przeznaczonymi do koszenia traw wysokich oraz gałęzi o grubości do 2 cm. Unoszona 
siłownikami elektrycznymi.
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Cena netto 
PLN

2
8,32 

1
5,04 

8

33,60 

35 147,00 
59 245,70 
18 75,60 

70 294,00 

## 1 260,00 

7 28,77 

## 1 638,00 

## 1 176,00 

## 798,00 

Ceny obowiązują tylko przy zakupie części lub akcesoriów razem z kosiarką

Pojedynczy noż typu "Y" do koszenia rozdrabniającego

Śruba noża wraz z nakętką

Czołowa osłona bezpieczństwa z tworzywa sztucznego

Części eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe zamiast / do seryjnego

Opis Części / Akcesoria

05400560

05800546

Nóż odkuwany do koszenia estetycznego oraz przy występowaniu drobnych 
gałęzi.

Zasilacz 230V do ładowarki - tylko do modelu Robofox Hybrid. Wydłuża 
działanie bateri oraz stabilizuje równomierne jej naładowanie. Zaleca się 

utrzymywać baterie naładowane gdy nie są używane.

Czujnik nachylenia - informuje operatora o przekroczeniu nachylenia 
dopuszczalnego zmniejszając prędkość jazdy o 50%

Pasek napędowy BX 44 GATES 17x11x1118L
Pasek napędowy XPB 2020 QUAD POWER GATES 5VX800

Pasek napędowy QP4 XPA 757 GATES

Para ocynkowanych płóz bocznych - ochrona czołowa kosiarki

05010068

05010070

FT0106

36010147M
36010183M
36010376M

5030030

5800955

5800956

5800950

AKCESORIA do  ROBOFOX Hybrid

Para lamp roboczych LED 

Gąsienica gumowa do ROBOFOX.   1 szt.

Kod


