Υλοοκοπηικά ηπακηέπ 2017

Ενημεπώζειρ 2017
– Εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ κνληέισλ κε ζύζηεκα Powerdrive
• M125-97TC, M145-97TC, M185-107TC, M200-107TC κνληέια κε θάδν
– ηα ριννθνπηηθά ηξαθηέξ κε θάδν ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
αιιάδεη από πδξνζηαηηθό ζε CVT.

Καηαναλυηικό κοινό McCulloch
Οη θαηαλαισηέο ηεο McCulloch
ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θήπν ηνπο θαη
ηνλ θξνληίδνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο. Επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ ζε
ηζρπξά κεραλήκαηα θαη ηνπο
ελδηαθέξεη ε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε
απμεκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη θπζηθά ε
ηζρύο.
Σν θνηλό ηεο McCulloch είλαη ρξήζηεο
πνπ αζρνινύληαη νη ίδηνη κε ηνλ θήπν
ηνπο, αιιά δελ έρνπλ κεγάιε
εμεηδίθεπζε, νπόηε θαη πξνηηκνύλ πην
απηνκαηνπνηεκέλα πξντόληα.

Καηαναλυηικό κοινό σλοοκοπηικών
ηπακηέπ McCulloch
Γηα ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα
θνπξεύνπλ ην γθαδόλ ηνπο
απνηειεζκαηηθά θαη λα έρνπλ ηελ
θαιύηεξε απόδνζε κε ειάρηζηε
εξγαζία.
Γηα θαηαλαισηέο πνπ δηαζέηνπλ
κεγάιεο εθηάζεηο γθαδόλ θαη ην
θνπξεύνπλ 1-2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα.

Μεηάδοζη Powerdrive
Υαπακηηπιζηικό: Μεγαιύηεξε ηαρύηεηα
κεηαθίλεζεο ζην ηξαθηέξ
Πλεονεκηήμαηα:
• Γξεγνξόηεξε κεηαθίλεζε αλάκεζα ζηηο
πεξηνρέο θνπήο θαη από θαη πξνο ηνλ ρώξν
απνζήθεπζεο
• 40% κεγαιύηεξε ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο
Αποηέλεζμα:
• Ληγόηεξε ζπαηάιε ρξόλνπ ζηελ κεηαθίλεζε
• Ληγόηεξνο ζπλνιηθόο ρξόλνο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο

Τδποζηαηική μεηάδοζη με πενηάλ
Υαπακηηπιζηικό: Η ηαρύηεηα θαη ε θαηεύζπλζε
ηεο θίλεζεο ξπζκίδνληαη κε πεληάι
Πλεονέκηημα:
• Η ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο θαηεύζπλζεο
θίλεζεο γίλεηαη εύθνια κε ην πόδη ελώ
δνπιεύεηε ην ηξαθηέξ
Αποηέλεζμα:
• Ξεθνύξαζηε ρξήζε
• Αδηαβάζκηηε επηινγή ηαρύηεηαο θίλεζεο,
νκαιή πνξεία
• Ο ρεηξηζηήο έρεη θαιύηεξν έιεγρν ηνπ
κεραλήκαηνο θαζώο δηαηεξεί πάληα ηα ρέξηα
ηνπ ζην ηηκόλη

CVT ςδποζηαηική μεηάδοζη
Υαπακηηπιζηικό:
Απνηειεζκαηηθή, αδηαβάζκεηε κεηάδνζε ηεο
θίλεζεο

Πλεονέκηημα:
• Δελ ρξεηάδεηαη αιιαγή ηαρπηήησλ
• Εύθνινο ρεηξηζκόο από ηνλ ρξήζηε
• Απηόκαην ρεηξόθξελν
Αποηέλεζμα:
•

Καιύηεξε νδήγεζε ζε πεξίπινθνπο θήπνπο

•

Μηθξόηεξε πξνζπάζεηα θαηά ηελ θνπή ηνπ
γθαδόλ

•

Μεγαιύηεξε αίζζεζε ειέγρνπ

•

Υσξίο αλάγθε γηα μερσξηζηό ρεηξόθξελν

Ροή Αέπα AirCutTM
Υαπακηηπιζηικό: Ιζρπξό ξεύκα ξνήο αέξα
αλαζεθώλεη ην γθαδόλ πξηλ θνπεί (ίδην
ραξαθηεξηζηηθό κε ηε Husqvarna)
Πλεονέκηημα:
• Άξηζηα απνηειέζκαηα θνπήο ζπιινγήο ηνπ
γθαδόλ θαη θύιισλ πνπ έρνπλ πέζεη ζην
έδαθνο
Αποηέλεζμα:
• Ωξαία εηθόλα ριννηάπεηα
• Όηαλ ζπιιέγεη ην γθαδόλ θαη ηα θύιια, ην
πιαίζην θνπήο «ξνπθάεη» ην γθαδόλ θαη δίλεη
κηα θαζαξή θαη ηαθηνπνηεκέλε εηθόλα

Διπλά ακπόμπαπα
Υαπακηηπιζηικό: Δηπιά αθξόκπαξα
Πλεονέκηημα:
• Δηεπθνιύλεη ηηο ζηξνθέο θαη ην θνύξεκα ηνπ
γθαδόλ γύξσ από αληηθείκελα
• Μηθξόηεξε αλάγθε γηα δηνξζσηηθέο
καλνύβξεο
Αποηέλεζμα:
• Πην απνηειεζκαηηθό θνύξεκα ηνπ γθαδόλ,
ρσξίο ζπαηάιε ρξόλνπ

Μεγάλορ εύπορ πύθμιζηρ ηος ύτοςρ
κοπήρ
Υαπακηηπιζηικό: Μεγάιν εύξνο ξύζκηζεο ηνπ
ύςνπο θνπήο από 25-100 mm
Πλεονέκηημα:
• Σν ηξαθηέξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πνιιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο από επίπεδα θαη
ιεία εδάθε έσο αλνκνηόκνξθεο επηθάλεηεο.
Αποηέλεζμα:
• Σν ζσζηό ύςνο θνπήο είλαη πάληα δηαζέζηκν
• Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ην ύςνο
θνπήο ζην ύςνο ηνπ ριννηάπεηα θαη λα
επηηύρεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα θνπήο

Καηηγοπίερ
Μνληέια κε θάδν
ΝΕΟ ζύζηεκα Powerdrive

Μνληέια πιεπξηθήο εθηόμεπζεο
Με θαη ρσξίο ζύζηεκα Powerdrive

Σπακηέπ πλαφνήρ εκηόξεςζηρ

M145-107T
Powerdrive
M125-97T
Powerdrive
M115-77T
• Άλεην θάζηζκα κε ρακειή
πιάηε
• Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

• Άλεην θάζηζκα κε ρακειή
πιάηε

• Άλεην θάζηζκα κε κεζαία
πιάηε

• Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

• Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

• Λάζηηρα 15x6”/18x8.5

• Λάζηηρα 15x6”/18x8.5

• 5.7 L δνρείν θαπζίκνπ

• 5.7 L δνρείν θαπζίκνπ

+ Γπήγοπη CVT ςδποζηαηική
μεηάδοζη ηηρ κίνηζηρ

• Γξήγνξε CVT πδξνζηαηηθή
κεηάδνζε ηεο θίλεζεο

+ 97 cm (2 βοηθηηικέρ
πόδερ)

+ 107 cm (2 βνεζεηηθέο
ξόδεο)

+ B&S PowerBuilt 3125

+ B&S PowerBuilt 4145

• PNC 960410381

• PNC 960410382

• Λάζηηρα 13x5”/16x6.5
• 5.7 L δνρείν θαπζίκνπ

• Μεραληθή ζύζηεκα κεηάδνζεο
ηεο θίλεζεο (6+1)
• 77 cm
• B&S PowerBuilt 3115
• PNC 960410287

Κοινά σαπακηηπιζηικά: Πιατλή εθηόμεπζε • AirCut • Εύθνιε πξόζβαζε ζηε ζέζε ηνπ νδεγνύ • Ρπζκηδόκελν θάζηζκα• Άλεην ηηκόλη• Εύθνιε πξόζβαζε
ζην κνριό ξύζκηζεο ύςνπο θνπήο • Πξνβνιείο • Πεξηζηξεθόκελν εκπξόζζην άμνλα • Δηπιά αθξόκπαξα • ύλδεζε κε ιάζηηρν• Αζθάιεηα θαηά ηελ θίλεζε
όπηζζελ(ROS) • Αηζάιηλν ζαζί• Θήθε πνηεξηνύ
+ Μπλε = επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ζε ζρέζε κε ην αθξηβώο πξνεγνύκελν κνληέιν

Σπακηέπ ζςλλογήρ

M145-97TC
Powerdrive

M185-107TC
Powerdrive

M200-107TC
Powerdrive

M115-77TC
• Άλεην θάζηζκα κε
ρακειή πιάηε
• Υεηξνθίλεηε
απαζθάιηζε καραηξηώλ
• Κάδνο 200 L
• Λάζηηρα 13x5”/16x6.5

• 5.7 L δνρείν θαπζίκνπ
• Μεραληθή ζύζηεκα
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
• 77 cm
• B&S PowerBuilt 3115
• PNC 960510059

+ Πποθςλακηήπαρ

• Πξνθπιαθηήξαο

+ Άλεην θάζηζκα κε κεζαία
πιάηε

+ Άλεην θάζηζκα κε ςειή
πιάηε

• Άλεην θάζηζκα κε ςειή
πιάηε

• Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

• Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

• Υεηξνθίλεηε
απαζθάιηζε καραηξηώλ

• Κάδνο 220 L

• Κάδνο 320 L

• Κάδνο 320 L

• Λάζηηρα 15x6”/18x8.5”

• Λάζηηρα 15x6”/18x9.5”

• Λάζηηρα 15x6”/18x9.5”

• 5.7 L δνρείν θαπζίκνπ

+ 7.6 L δοσείο καςζίμος

• 7.6 L δνρείν θαπζίκνπ

• Γξήγνξε CVT
πδξνζηαηηθή κεηάδνζε ηεο
θίλεζεο

• Γξήγνξε CVT
πδξνζηαηηθή κεηάδνζε ηεο
θίλεζεο

• Γξήγνξε CVT
πδξνζηαηηθή κεηάδνζε
ηεο θίλεζεο

• 97 cm (2 βοηθηηικέρ
πόδερ)

• 107 cm (4 βοηθηηικέρ
πόδερ)

• 107 cm (4 βοηθηηικέρ
πόδερ)

+ B&S PowerBuilt 3145

+ B&S PowerBuilt 4185

+ B&S Intek Twin 7200

• PNC 960510150

• PNC 960510152

• PNC 960510153

Κοινά σαπακηηπιζηικά : πιινγή• AirCut • Εύθνιε πξόζβαζε ζηε ζέζε ηνπ νδεγνύ • Ρπζκηδόκελν θάζηζκα • Άλεην ηηκόλη • Εύθνιε πξόζβαζε ζην κνριό
ξύζκηζεο ύςνπο θνπήο • Φώηα • Πεξηζηξεθόκελν εκπξόζζην άμνλα • Δηπιά αθξόκπαξα • ύλδεζε κε ιάζηηρν• Αζθάιεηα θαηά ηελ θίλεζε όπηζζελ(ROS) •
Αηζάιηλν ζαζί • Θήθε πνηεξηνύ
+ Μπλε = επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ζε ζρέζε κε ην αθξηβώο πξνεγνύκελν κνληέιν

ύνοτη πλεονεκηημάηυν
σλοοκοπηικών ηπακηέπ McCulloch
• Μεγάιε γθάκα κνληέισλ, θαηάιιειε γηα όιεο ηηο αλάγθεο ελόο κεγάινπ εύξνπο
ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.
• Καιόο ζρεδηαζκόο, πνπ θάλεη ηα ριννθνπηηθά ηξαθηέξ McCulloch λα
μερσξίδνπλ.
• Εύθνια ζηε ρξήζε!... Εύθνια ζηελ πώιεζε!

Αξεζοςάπ UPM
Πποηεινόμενα
Απαπαίηηηα

• TRO058 – Φνξηηζηήο κπαηαξίαο

• Λάδη 4ρξνλνπ θηλεηήξα

Με πιήξσο απηόκαην θύθιν
θόξηηζεο 6 βεκάησλ

• εη εθθίλεζεο ηξαθηέξ
Πεξηιακβάλεη όηη ρξεηάδεζηε γηα λα
μεθηλήζεηε κε αζθάιεηα.

• TRO047 – Γηα κνληέια πιατλήο
εθηόμεπζεο
• TRO048 – Γηα κνληέια κε θάδν
Κνπθνύια γηα ριννθνπηηθά ηξαθηέξ
από αδηάβξνρν λάπινλ γηα
πξνζηαζία θαηά ηελ απνζήθεπζε.

Υαπακηηπιζηικά M200-107TC
Άλεην θάζηζκα κε ςειή
πιάηε
Ρπζκηδόκελν θάζηζκα

Μεγάιν εύξνο ξύζκηζεο
ηνπ ύςνπο θνπήο

Εύθνιε πξνζβάζηκνο
κνριόο ξύζκηζεο ηνπ
ύςνπο θνπήο

Δηαθόπηεο αζθαιείαο θάησ
από ην θάζηζκα
Θέζε γηα πνηήξη

Εξγνλνκηθό ηηκόλη

Υεηξνθίλεηε απαζθάιηζε
καραηξηώλ

ύλδεζε κε ιάζηηρν
Πξνβνιείο

Εύθνιε πξόζβαζε ζηε ζέζε
ηνπ ρεηξηζηή

Πξνθπιαθηήξαο

Ελζσκαησκέλνο θάδνο
Αηζάιηλν πιαίζην
θνπήο

ύζηεκα AirCut
Πιαηηά πίζσ ιάζηηρα
Τπνζηεξηθηηθνύο ηξνρνύο
Μεηάδνζε θίλεζεο Powerdrive κε
πεληάι (Γξήγνξν CVT)
Πνιπρξεζηηθόηεηα κέζσ
πνιιαπιώλ εμαξηεκάησλ
πνπ δηαηίζεληαη

Επηινγή κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ
ζπζηεκάησλ θνπήο (ρνξηνιίπαλζε θη
εθηνμεπηήο δηαζέζηκα σο αμεζνπάξ)
Δηπιά αθξόκπαξα

www.mcculloch.com

