
AS 63 2T ES  
 
 

Caracteristici tehnice AS 63 2T ES 

Evacuarea ierbii spate 

Lățime tăiere (lățime de lucru) (cm) 61 

Înălțime tăiere (mm) 50 - 100 

Reglajul înălțimii Central, reglabil 

Rata de lucru max. (m²/h) 2400 

Înălțimea ierbii (cm) Max. 100 

Construcția motorului AS 165 ES 

Tipul motorului AS-MOTOR 

Putere (kW (hp)) 4,5 (6,1) 

Turația motorului (rpm) 3800 

Masa de taiere  inchisa 

Cutite  incrucisate 

Tracțiune Roţi spate, sistem Variomat, pentru reglarea vitezei 

Greutate (kg) 74 

Viteza maxima (km/h) 4 

Dimensiuni de operare (cm L/l/î) 191/70/99 

Dimensiuni de transport (cm L/l/î) 102/72/78 

Capacitate rezervor combustibil (l) 3 

Vibrația mâini-braț AH, W (m/s2) 3,0 

 
 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 
 
NOUA FUNCȚIUNE EASY-START 
Aprinderea digitală, combinată cu modificările adiționale, permit o cale complet nouă și convenabilă de a porni 
mașina. 
 
CARCASA NOUA 
Carcasa conică reproiectată asigură o alimentare optimă al cutitelor  încrucișate. Acest lucru oferă rezultate 
deosebite pentru cosit și mulci. 
 
MOTOR POTRIVIT PENTRU LUCRARI PE PANTE 
Unic în întreaga lume, motorul AS în 2 timpi asigură o funcționare sigură chiar și pe pante abrupte. 
 
 
TRACȚIUNEA PERMANENTĂ 
Datorită axului spate blocat în modul de antrenare, propulsia optimă și stabilitatea direcțională sunt asigurate 
chiar și pentru deplasări pe pante abrupte și atunci când se deplasează transversal pe panta. 
 
Pentru a vă oferi o siguranță optimă, sistemul AS 63 are o limitare automată a vitezei pentru deplasarea în 
coborâre, un diferențial automat de limitare limitată și o frână de parcare care se antrenează atunci când 
sistemul de tracțiune este eliberat. 



Accesorii 

 
Contor orar 
Pentru înregistrarea orelor de funcționare 

 
Roți duble AS 63  
Pentru o tracțiune mărită pe pante cu 
blocare rapidă 

 

Kit snorkel /ridicare filtru aer 
Pentru răcirea mai bună a motorului în timpul 
lucrului în iarba înaltă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit mulcire  
Pentru mulcire mai fină și rezultate mai 
uniforme de tăiere a ierbii de până la 40 cm 
înălțime. 

 

 


