GRÄSTRIMMER SRM-3610T-U
Produktnummer: SRM-3610T-U
Kraftfull röjsåg med Echos unika C4-motor på 36 cc
SRM-3610T grästrimmer med 36,3cc motor och 2handsstyre. Extremt högt vridmoment med Echo High
Torque, upp till 50% mer än andra modeller. Högt
vridmoment innebär hög skärprestanda, och genom att
montera en tjockare trimmertråd kan du använda din
grästrimmer för tuffare uppgifter. Med en liten motor, låg
vibration och överraskande låg vikt, är detta en otroligt bra
grästrimmer som snabbt kan jämföra klippprestandan med
betydligt större maskiner.
SRM-3610T har en hybridmotor kombinerad med de bästa
funktionerna i 4-takts- och 2-taktsmotorer: stabil prestanda
under tunga arbetsförhållanden, låg ljudnivå och låga
utsläpp. Kör med 2-takts bränsle vilket innebär att du inte
behöver kontrollera oljenivån.

ECHO X Series
En del av ECHOs "best in class" produkter

DimensionerKapacitetDrivlinaMotorVibrationLjud
Volym

0,65896425 m3

Höjd

0,525 meter

Bredd

0,695 meter

36.3 cc Premiumklass ECHO
motor

Längd

1,806 meter

Vikt

6,1 kg

Säkerställer överlägsen prestanda,
hållbarhet och tillförlitlighet

Trimmerhuvud

Z5 M10L

Arbetsbredd

50,8 cm

Nylåntråd diameter

3 mm

Längd Nylontråd m

5m

Utväxling

1,62

Bränsle typ

2-Takts Bensin

Tomgångshastighet

2800-2900

Snörstart

JA

Tändstift

NGK CMR5H

Motortyp

4-Takt C4

Bensintank Liter

0.85 liter

Cylindervolym

36,3 cc

Effekt Kw

1,4 Kw

Verktygslös luftfilterkåpa
Ger enkel tillgång till luftfilter, även med
handskar

Stor klippbredd - 50,8 cm
Stor klippbredd ger effektivare avverkning
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Låga utsläpp
Steg 2-kompatibel
lågemissionsmotor innebär
minskade avgasutsläpp

Veckat pappersfilter
Veckat papper som huvudluftfilter innebär
längre tid mellan filterbyten och enklare
rengöring än filtfiltret

Bränsleförbrukning vid 100% belastning

0,92 liter/timme

Hastighet vid maximal effekt

10000

Motorfabrikat

ECHO

Oljeblandad bensin

JA

Bränsletank liter

0,85 liter

Vibrationsnivå v/h (ISO 22867)

5,7 / 4,1

Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)

109 dB(A)

Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)

106 dB(A)

Ljudvivå vid användarens öra (LPA)

93,8 dB(A)

Stor bensintank
Ger mer arbetstid före tankning

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=SRM-3610T-U
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