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Wiertło, świder glebowy
do wiertnicy spalinowej
OLEO-MAC MTL 51 lub
MTL 85R o śr.10 cm, dł.
100 cm.
Cena

339,00 zł

Cena poprzednia

440,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

028200298

Kod producenta

MTL 51_fi_10

Producent

OLEO-MAC

Opis produktu

Wiertło, świder glebowy do wiertnicy
spalinowej OLEO-MAC MTL 51 lub MTL
85R o śr.10 cm, dł. 100 cm
Kod produktu: 028200298

Świder glebowy do wiertnicy OLEO-MAC MTL 51 lub wiertnicy MTL 85R o średnicy 100mm Długość świdra wynosi
100cm.
Wiertnica spalinowa OLEO-MAC MTL 51 doskonale sprawdzi się zarówno w ogrodzie, na roli, jak i na placu budowy.

Wiertnica MTL-51 ze świdrem o średnicy 10 cm i długości 100 cm
OPCJA: jako wyposażenie dodatkowe możesz dokupić przedłużkę wiertła o długości 60 cm

wygenerowano w programie shopGold

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: 1 - www.marax.eu; 2-www.marax.eu
E-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

FIRMA OLEO-MAC
OLEO-MAC nalezy do włoskiego koncernu EMAK. Marki EMAK to: Efco, Oleo-Mac, Bertolini - stanowią punkt
odniesienia dla profesjonalistów i hobbystów w zakresie pielęgnacji trawników i ogrodów.
Asortyment produktów firmy obejmuje ponad 250 modeli zaprojektowanych do wszystkich rodzajów działalności. Piły
łańcuchowe, wykaszarki, kosiarki do trawy, traktory ogrodowe, nożyce do żywopłotu, glebogryzarki, kultywatory,
opryskiwacze, transportery i wiele innych, do prac o różnej intensywności i częstotliwości.
Grupa EMAK w liczbach: 4 marki handlowe, 4 zakłady produkcyjne, 8 oddziałów handlowych, 135 dystrybutorów,
85 krajów, 22 000 obsługiwanych punktów sprzedaży detalicznej, 22 rodziny produktów, ponad 250 modeli.

PARAMETRY TECHNICZNE OLEO-MAC MTL 51

PARAMETRY TECHNICZNE WIERTNICY
SPALINOWEJ OLEO-MAC MTL 51
silnik: dwusuwowy, pojemność 50,2 cm

3

moc silnika: 2,1 KM
prędkość obrotowa biegu jałowego: 2600 obr/min
nominalna prędkość obrotowa: 9900 obr/min
pojemność zbiornika paliwa: 1,05 l
średnica świdrów: 800mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
długość świdra: 800 mm
głośność: 114 dB
waga bez świdra: 9,1 kg
W zestawie nie ma wierteł - wiertła można dokupić osobno: ...>>>
(kliknij na średnicę wiertła)
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
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