
 

Elektrische grasmaaier

GC-EM 1742

Ident-nr.: 11013
Art.-nr.: 3400160

Wendbaar, licht en robuust met comfortabele bediening. De krachtige elektrische grasmaaier GC-EM 1742 helpt de ambitieuze hobbytuinier bij de optimale 
verzorging van het gazon gedurende het hele seizoen. Zijn krachtige 1.700 watt Carbon Power motor levert een sterk koppel om krachtig door te trekken en 
maait het gras zuiver en grondig, zelfs bij hoge begroeiing. Dankzij de bredere en grotere highwheels wordt het gazon ontzien en elke omgeving van het 
terrein met speels gemak bedwongen. De 6-traps centrale maaihoogteverstelling en klapbare geleidesteel maken het mogelijk om de grasmaaier 
comfortabel aan te passen aan elke situatie. Met een snijbreedte van 420 mm is deze maaier ontworpen voor gazonoppervlakken tot 700 m². 

 Uitrusting 

• Krachtige Carbon-Power motor met hoog koppel 
• 6-traps centrale maaihoogteverstelling 
• In de hoogte verstelbare geleidesteel 
• Klapbare geleidesteel met snelspanfunctie

• Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport 
• Snoerontlastingsklem 
• Highwheeler - wielen met een groot loopvlak die het gazon ontzien

• Grasopvangbox met vulstandindicatie 
• Hoogwaardige, stootvaste kunststof behuizing 
• Aanbevolen voor gazonoppervlakken tot 700 m² 
• Dicht bij de rand maaien 
• Gering gewicht - eenvoudig werken! 
• Tweepunts veiligheidsschakelaar 

 Technische gegevens 

• Netaansluiting 230-240 V  |  50 Hz

• Vermogen 1700 W 
• Nullasttoerental 3300 min^-1 
• Snijbreedte 42 cm 
• Maaihoogteverstelling 6 instellingen  |  20-65 mm  |  

• Inhoud van de opvangzak 50 l 
• Wieldiameter voor 150 mm 
• Wieldiameter achter 230 mm 

 Logistieke gegevens 

• Gewicht van het product: 11,75 kg 
• Bruto gewicht afzonderlijke verpakking 13,68 kg 
• Maten afzonderlijke verpakking 780 x 505 x 350 mm

• Stuks per exportkarton 1 STK 
• Bruto gewicht exportkarton 14 kg 
• Maten exportkarton 780 x 505 x 350 mm

• Containerhoeveelheden (20"/40"/40"HC) 192 | 408 | 476 
Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet in de standaard omvang van de levering is inbegrepen.
Afbeeldingen gelijkvormig, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden
Het GS teken heeft alleen betrekking op het product, uitgezonderd toebehoren


