
ZIMA  2013/2014

ODŚNIEŻARKA JEDNOSTOPNIOWA   -  do pracy na utwardzonych powierzchniach

Model 38273
Nazwa Power Lite
Silnik Toro 87cm3 4-suwowy OHV
Rozruch Mechaniczny
Zbiornik paliwa 1,3 l
Szerokość robocza 46 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 30 cm
Wydajność do 499 kg/min
Zasięg do 7,6 m
Waga 24,5 kg
Listwa zgarniająca Stała
Typ kanału wyrzutowego Zip Deflector*
Regulacja kierunku wyrzutu pełna-manualna
CENA BRUTTO

* Zip Deflektor Dzięki elastycznej listwie zagarniającej,wirnik
Prosty i niezawodny system regulacji wysokości ma stały kontakt z podłożem a odśnieżarka 
oraz kierunku wyrzutu nie wymaga "pchania", lecz podąża zgodnie 

z pracą wirnika.
Odśnieżarki jednostopniowe Toro pracują na bazie wykonanego z 
grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się 
z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siłą do 
kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemyślany 
kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed 

zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie 
śniegu do "zera" całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd.
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ZIMA  2013/2014

NOWOŚĆ !!!

ODŚNIEŻARKA JEDNOSTOPNIOWA   -  do pracy na utwardzonych powierzchniach

Model 38567
Nazwa Quick Clear R
Silnik Toro 163 cm3 4-suwowy OHV
Rozruch Mechaniczny
Zbiornik paliwa 1,04 l
Szerokość robocza 53 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 32 cm
Wydajność do 816 kg/min
Zasięg do 11 m
Waga 38 kg
Listwa zgarniająca ruchoma
Typ kanału wyrzutowego Zip Deflector*
Regulacja kierunku wyrzutu pełna- Quick Shoot**
CENA BRUTTO

* Zip Deflektor  - prosty i niezawodny system regulacji wysokości Dzięki elastycznej listwie zagarniającej,wirnik
wyrzutu. Quick Shoot ** - kierunek wyrzutu regulowany przy pomocy ma stały kontakt z podłożem a odśnieżarka 
dźwigni na uchwycie. Oznacza to brak konieczności zatrzymywania nie wymaga "pchania", lecz podąża zgodnie 
odśnieżarki aby zmienić kierunek kanału wyrzutowego. z pracą wirnika.

Odśnieżarki jednostopniowe Toro pracują na bazie wykonanego z 
grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się 
z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siłą do 
kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemyślany 
kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed 
zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie 
śniegu do "zera" całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd.
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ZIMA  2013/2014

ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA
Model 38810
Nazwa Power Max 724 OE
Silnik B&S 205 cm 3 4-suwowy OHV
Rozruch elektryczny
Zbiornik paliwa 3,2 l
Biegi 6 do przodu+2 do tyłu
Szeroko ść robocza 61 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 53 cm
Wydajno ść do 818 kg/min
Zasięg do 12 m
Waga 78 kg

Opony pneumatyczne
antypo ślizgowy bie żnik 
klockowy

Typ wirnika zgarniaj ącego/średnica Power Max* 36cm; z ąbkowany
Wirnik odrzucaj ący 28 cm, z systemem antyblokuj ącym
Listwa zgarniaj ąca/regulator wysoko ści stała/regulowany
CENA BRUTTO

                                  Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe 
                                  przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką
                                  można w tym czasie swobodnie regulować
                                  prędkość lub wyrzut śniegu.

Quick Stick  płynna regulacja kierunku 
i zasięgu wyrzutu śniegu (210o)

*Power Max Auger System
Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik 
zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy.
Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, 
gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość
Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie 
również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem

VictusEmak
Typewritten text
5.490,- PLN



ZIMA  2013/2014

ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA
Model 38597
Nazwa Power Max 826 O
Silnik B&S 250 cm 3 4-suwowy OHV
Rozruch Mechaniczny
Zbiornik paliwa 3,8 l
Biegi 6 do przodu+2 do tyłu
Szeroko ść robocza 66 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 53 cm
Wydajno ść do 861 kg/min
Zasięg do 13 m
Waga 100 kg

Opony pneumatyczne
38 cm; antypo ślizgowy bie żnik 
klockowy

Typ wirnika zgarniaj ącego/średnica Power Max* 36cm; z ąbkowany
Wirnik odrzucaj ący 30 cm, 3 no że
Listwa zgarniaj ąca/regulator wysoko ści stała/regulowany
CENA BRUTTO

                                  Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe 
                                  przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką
                                  można w tym czasie swobodnie regulować
                                  prędkość lub wyrzut śniegu.

Quick Stick  płynna regulacja kierunku 
i zasięgu wyrzutu śniegu (210o)

*Power Max Auger System
Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik 
zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy.
Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, 
gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość
Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie 
również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem
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ZIMA  2013/2014

ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA
Model 38629
Nazwa Power Max 826 OE
Silnik B&S 250 cm 3 4-suwowy OHV
Rozruch elektryczny
Zbiornik paliwa 3,8 l
Biegi 6 do przodu+2 do tyłu
Szeroko ść robocza 66 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 53 cm
Wydajno ść do 875 kg/min
Zasięg do 13 m
Waga 101 kg
Inne reflektor w opcji (107-3827)

Opony pneumatyczne
38 cm; antypo ślizgowy bie żnik 
klockowy

Typ wirnika zgarniaj ącego/średnica Power Max* 36cm; z ąbkowany
Wirnik odrzucaj ący 30 cm, 3 no że
Listwa zgarniaj ąca/regulator wysoko ści stała/regulowany
CENA BRUTTO

                                 Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe 
                                 przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką
                                 można w tym czasie swobodnie regulować
                                 prędkość lub wyrzut śniegu.

Quick Stick  płynna regulacja kierunku 
i zasięgu wyrzutu śniegu (210o)

*Power Max Auger System
Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik 
zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy.
Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, 
gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość
Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie 
również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem
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ZIMA  2013/2014

NOWOŚĆ !!!

ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA
Model 38822
Nazwa Power Max 928 OXE
Silnik Toro 265 cm 3 4-suwowy OHV

Rozruch elektryczny
Zbiornik paliwa 3,2 l
Biegi 6 do przodu+2 do tyłu
Szeroko ść robocza 71 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 53 cm
Wydajno ść do 890 kg/min
Zasięg do 14 m
Waga 119 kg
Inne Free Wheel System; reflektor

Opony pneumatyczne
38 cm; antypo ślizgowy bie żnik 
klockowy

Typ wirnika zgarniaj ącego/średnica Power Max* 36cm; z ąbkowany
Wirnik odrzucaj ący 30 cm, 3 no że
Listwa zgarniaj ąca/regulator wysoko ści ruchoma (amortyzowana) /regulowany

CENA BRUTTO

                                 Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe 
                                 przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką
                                 można w tym czasie swobodnie regulować
                                 prędkość lub wyrzut śniegu.

Quick Stick  płynna regulacja kierunku 
i zasięgu wyrzutu śniegu (210o)

                                            Free Wheel System
                                            możliwość odłączenia napędu jednego                           Reflektor w standardzie 
                                            z kół odśnieżarki w celu ułatwienia 
                                            manewrowania

*Power Max Auger System
Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik 
zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy.
Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, 
gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość
Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie 
również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem
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ZIMA  2013/2014

ODŚNIEŻARKA DWUSTOPNIOWA
Model 38828
Nazwa Power Max1128 OXE
Silnik B&S 342 cm 3 4-suwowy OHV

Rozruch elektryczny
Zbiornik paliwa 3,0 l
Biegi 6 do przodu+2 do tyłu
Szeroko ść robocza 71 cm
Głęboko ść zgarniania śniegu w jednym przeje ździe 53 cm
Wydajno ść do 998 kg/min
Zasięg do 14 m
Waga 122 kg
Inne Free Wheel System; reflektor

Opony pneumatyczne
38 cm; antypo ślizgowy bie żnik 
klockowy

Typ wirnika zgarniaj ącego/średnica Power Max* 36cm; z ąbkowany
Wirnik odrzucaj ący 30 cm, 3 no że
Listwa zgarniaj ąca/regulator wysoko ści ruchoma (amortyzowana) /regulowany

CENA BRUTTO

                                 Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe 
                                 przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką
                                 można w tym czasie swobodnie regulować
                                 prędkość lub wyrzut śniegu.

Quick Stick  płynna regulacja kierunku 
i zasięgu wyrzutu śniegu (210o)

                                            Free Wheel System
                                            możliwość odłączenia napędu jednego                           Reflektor w standardzie 
                                            z kół odśnieżarki w celu ułatwienia 
                                            manewrowania

*Power Max Auger System
Jest to system dwustopniowego odśnieżania. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się wirnik 
zgarniający, a następnie z impetem wyrzucany przez szybko obracający się wirnik odrzucający i kanał wyrzutowy.
Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych, 
gwarantując też dużą wydajność wyrzutu śniegu na znaczą odległość
Zastosowany wirnik został wykonany z wytrzymałej stali i jest specjalnie ząbkowany, aby bez problemu radzić sobie 
również z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem
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