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• Vältvalsar med förskjutning ger ett

R

Enastående prestanda
och drift.

oöverträffat konsekvent resultat

• Fullt justerbar förarplattform för
bekvämlighet och säkerhet

• Oberoende, flytande vältvalsar
som följer ojämnheter och behåller
befintliga konturer

• Dragstångens lätta vikt gör det
överraskande lätt att manövrera

• Innovativt kopplingssystem för smidig
övergång från transport till vältning

Vältvalsar

Drivrulle

Konstruktion med förskjutningsbara
vältvalsar för ett jämnt intryck och
optimala spelförhållanden

Den nya GreensPro 1240 spelar i en egen liga. Med 18 viktiga
uppdateringar och en överlägsen förarplattform skapar GreensPro 1240
fantastiskt släta och fasta greener. De delade vältvalsarna följer alla
konturer perfekt och ger fantastiskt släta puttytor. Förarplattform går
att justera för oöverträffad bekvämlighet och förarsäkerhet. Transporten
från green till green går snabbt och enkelt tack vare det nya
transportsystemets QuickLatch-koppling.
Oöverträffad greenvältning och ultimat användarbarhet.
Det är GreensPro 1240.

Specifikationer för GreensPro™ 1240*

GREENSPRO 1240, MODELL 44912*
MOTOR Honda GX200 4,8 kW (6,5 hk) luftkyld 4-takts toppventilmotor, mekaniskt styrd.
®

BRÄNSLE Blyfri bensin
TRANSMISSION Hydro-Gear BDR-317
DRIVNING Dubbel kedja till bakre drivrullen
VÄLTVALSAR 89 mm diameter – 4 delade valsar. Överlappande dubbla styrhuvuden.
DRIVRULLE Cylinder med beläggning av vulkaniserat gummi, 165 mm diameter, 76 cm lång
RULLBREDD 120 cm
MARKHASTIGHET Vals: 0–14 km/tim åt båda hållen
REGLAGE Ratt, fotpedaler för riktningsstyrning
KONTURFÖLJNING Ja
KOMPRIMERING 0,26 bar
STYRNING Justerbar ratt, 102 cm
SÄTE Justerbart med högt ryggstöd
SLÄP Integrerat
TRANSPORTDÄCK 16 x 6,50 – 8
TOTALMÅTT
BREDD 122 cm
LÄNGD 136 cm
HÖJD 107 cm
VIKT 281 kg
GARANTI Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.
*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.
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