
 
INFORMAȚII MEDIA 

PENTRU DIFUZARE IMEDIATĂ 

Contact: Adam Dicső, Briggs & Stratton, dicso.adam@basco.com 

 

BRIGGS & STRATTON INTRODUCE SISTEMUL DE PORNIRE LITIU INTEGRAT 

LA MOTOARELE CU SERIILE 500 ȘI 600 

 

Freienbach Elveția, octombrie 2020 - Briggs & Stratton a extins tehnologia integrată InStart® la 

motoarele de categoria medie cu seriile 575iSi și 675iSi după introducerea cu succes la 475iSi.. 

 

LĂRGIREA GAMEI DE MOTOARE INSTART INTEGRATE 

Premiata tehnologie InStart de la Briggs & Stratton va fi disponibilă acum la toate modelele de 

motoare pe benzină, cu un singur cilindru, in patru timpi, răcite cu aer, din seria 575iSi și 675iSi. Nu 

este nevoie de pompare, aspirație sau tragerea frânghiei pentru a porni aceste motoare. Sistemul 

inovator de baterii litiu-ion este încorporat în motor pentru o pornire instantanee. 

 

La motoarele iSi, sistemul integrat de baterii litiu-ion permite încărcarea ușoară a bateriei; bateria nu 

este detașabilă, ceea ce înseamnă că cablul de încărcare se conectează direct la motor. O încărcare 

completă a bateriei litiu-ion oferă până la 200 de porniri și va dura tot sezonul de tundere *. 

 

Producătorii de echipamente originale (OEM) oferă clienților lor opțiuni de pornire cu buton sau 

pornire cu cheie pentru motoarele InStart® seriile 575iSi și 675iSi. 

 

TUNDEREA IERBII, LUCRARE UȘOARĂ 

 

Briggs & Stratton combină puterea și performanța motoarelor pe benzină 575iSi și 675iSi cu pornirea 

ușoară cu un sistem inovator de ulei „Just Check & Add” /„Doar verifică și adaugă ulei”. Cu acest 

sistem, gestionabilitatea este dusă la un nou nivel; uleiul trebuie doar verificat pe durata de viață a 

motorului, nu este necesară schimbarea completă a uleiului, ci doar o reumplere ocazională. 
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Motoarele 575iSi și 675iSi pot fi dotate opțional cu funcții suplimentare. Cu sistemul Mow N ’Stow®, 

stocarea este mai ușoară ca niciodată. Motoarele cu sistemul Mow N ’Stow® permit utilizatorilor să 

depoziteze mașinile de tuns gazonul pe verticală, reducând spațiul de depozitare la cel puțin 70%, 

accesul mai ușor la cuțite și curățarea mai ușoară a masei de tăiere. 

### 

 

Pentru mai multe informații vizitați:  www.briggsandstratton.com/isi/en/ 

 

Specificații 575iSi Series™ InStart®  

Tip motor : cu un cilindru, îm 4 timpi, răcit cu aer, cu supapa în cap (OHV), tehnoligie InStart  

Cuplu brut (Nm) @ 2’600 1/min: 8,48** 

Capacitate cilindrică: 150 cm3 

Dimensiuni (mm): L346 x W342 x H251 

Caracteristici: regulator mecanic, technologie InStart®, “Doar verificați & Completati cu ulei” (“Just 

Check & Add”), Pornire rapidă/ ReadyStart®, Pornire garantată S2 Start Guarantee®, filtru aer hârtie, 

eșapament silențios Super Lo-Tone™, tub umplere ulei prelungit 

Greutate : 9,3 kg 

Opțional: Mow N’Stow® 

 

Specificații 675iSi Series™ InStart®  

Tip motor : cu un cilindru, îm 4 timpi, răcit cu aer, cu supapa în cap (OHV), tehnoligie InStart  

Cuplu brut (Nm) @ 2’600 1/min: 9,83** 

Capacitate cilindrică: 163 cm3 

Dimensiuni (mm): L349 x W342 x H253 

Caracteristici: regulator mecanic, technologie InStart®, “Doar verificați & Completati cu ulei” (“Just 

Check & Add”), Pornire rapidă/ ReadyStart®, Pornire garantată S2 Start Guarantee®, filtru aer hârtie, 

eșapament silențios Super Lo-Tone™, tub umplere ulei prelungit 

Greutate: 9,6 kg 

Opțional: Mow N’Stow® 

 

* Bazat pe utilizare medie - de la consumatori - până la 200 porniri. 

** Nivelul de putere stabilit cuplu brut per SAE J1940, evaluat de Briggs & Stratton 

 

 



 
Fotografii: Briggs & Stratton 

Descărcare : https://www.bascodigital.com/c/jcfzej98 

 

Gama de motoare iSi cu tehnologie InStart integrată este extinsă cu noile motoare 575iSi și 675iSi. Acest 

lucru face ca bateria litiu-ion integrată să fie disponibilă și pentru mașinile de gamă medie. 

 

 

Bateria litiu-ion este integrată direct în motor pentru pornirea imediată. Bateria nu poate fi scoasă, iar 

cablul de încărcare este conectat direct la motor.  

 

https://www.bascodigital.com/c/jcfzej98


 

 

O încărcare completă a bateriei durează tot sezonul de tundere * 

* Pe baza utilizării medii a consumatorilor - sunt posibile până la 200 de porniri 

 

Noile motoare sunt echipate opțional cu tehnologia Mow N’Stow, care permite depozitarea pe verticală și 

simplificăi curățarea. 

 

Despre  Briggs & Stratton, LLC: 

Briggs & Stratton, LLC, cu sediul în Milwaukee, Wisconsin, se axează pe furnizarea de energie pentru 

efectuarea lucrărilor și pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Briggs & Stratton este cel mai mare 

producător mondial de motoare pe benzină pentru echipamente de putere în aer liber și este un proiectant, 

producător și comercializator de baterii litiu-ion comerciale, generaretoare de curent, aparate  de spălat cu 

presiune, utilaje pentru gazon și grădină, mașini pentru îngrijirea gazonului, produse utilizate la locul de 

muncă sau pe șantierele de construcții prin brandurile Briggs & Stratton®, Simplicity®, Snapper®, Ferris®, 

Vanguard®, Allmand®, Billy Goat®, Murray®, Branco® și Victa®Produsele Briggs & Stratton sunt 

proiectate, fabricate, comercializate și deservite în peste 100 de țări de pe șase continente. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați  www.basco.com , www.BRIGGSandSTRATTON.com. 

Pentru materiale de marketing, vă rugăm să vizitați  www.bascomarketing.eu . 
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