
Specificaties
Model 57061 / HYSC210
EAN 8718502570618
Motor 4 takt OHV 1cylinder luchtgekoeld
Cylinder-inhoud 210 CC
Nominaal vermogen (kW / kVA) 5 kW
Startsysteem: Repeteer startkoord 
Toerental 3600/min.
Brandstof: (E5)Euro 95
Inhoud benzine tank 3,6 L
Olie SAE 10W-30
Inhoud oliereservoir 600 ml
Geluidsniveau (Lpa) 96 (A) 7 m
Trillingswaarde m / s2 5.37
Hoogte instellingen 5
Maaihoogte + 15 mm tot -15 mm
Maaibreedte 400 mm

3 in 1
Verticuteren, beluchten en 
opvangen 

Aantal messen op messenwals 19
Inhoud opvangzak 45 L

Verstelbare duwboom
Voorzien van OPC (Operator 
Presence Control)

Wielmaat (diameter) Voor 200 mm, achter 200 mm
Afmeting (HxBxL) 1300 x 580 x 1090 mm
Gewicht Bruto 40 kg Netto 37 kg

VERTICUTEER/BELUCHTING-MACHINE
MET 210 CC BENZINEMOTOR

Soft grip
Duwboom handvat

45 L opvangzak

5 Instel hoogtes

Speciaal ontworpen voor het verwijderen van mos, 
riet, dood gras en plat groeiend onkruid

Snijbreedte van 400mm 
Ideaal voor klein tot  
middelgroot gazon

Deze krachtige compacte Hyundai verticuteer 
en beluchtings-machine met 210 CC 4 
takt benzinemotor helpt bij het weer tot 
leven brengen van de meest vermoeide 
gazons. Gebruik de machine bijvoorbeeld 
voor het verwijderen van plantenresten, mos 
en onkruid uit het gazon. De grote wielen 
maken de manoeuvreerbaarheid bijzonder 
eenvoudig en het speciaal ontworpen brede 
loopvlak helpt uw gazon tijdens het gebruik 
te beschermen.
Deze verticuteermachine heeft een stalen 
behuizing en een maaibreedte van 400 mm 
en is met name geschikt voor middelgrote 
tot grote gazons van 800 -> 1.000 vierkante 
meter. De machine kent 3 functies namelijk 
verticuteren, beluchten en opvangen en is 
uitgerust met 19 geharde stalen blad-
en welke speciaal ontworpen zijn voor 
het verwijderen van mos, vilt, dood gras 
en vlak-groeiend onkruid en het binnen 
dringen waardoor voedingsstoffen en vocht 
gemakkelijk kunnen worden geabsorbeerd 

en uw gazon weer kan ademen. Met 5 
snijdiepten, bediend vanaf één instelknop, 
variëren de werkdiepten van + 15 mm tot 
-15 mm, heeft u de controle hebt over de 
afwerking van uw gazon.
Er is ook een transportpositie die beweging 
over het gazon en verharding mogelijk maakt 
zonder de grasmat of messen te beschadi-
gen. De verstelbare duwboom is voorzien van 
een softgrip-handgreep, die vermoeidheid 
vermindert bij langdurig gebruik.
Ook kent de duwboom OPC (Operator Pres-
ence Control) dit zorgt ervoor dat de motor 
niet blijft draaien als u de duwboom loslaat. 
De duwboom klapt ook eenvoudig omlaag 
over de hoofdeenheid, waardoor deze com-
pacte verticuteermachine gemakkelijk in een 
tuinhuisje, garage of zelfs een voertuig kan 
worden opgeborgen.

Voor het beste resultaat moet uw gazon om 
de 4-6 weken geverticuteerd worden.

Inclusief 45L opvangzak
5 Instelhoogten -15mm to +15mm
Voorzien van OPC functie

In de doos:
- Hyundai benzine verticuteermachine
- Beluchterhulpstuk 
- 45L gras/mosopvangzak

- Montagegereedschappen
- Gebruikershandleiding


