Ergonómiailag tervezett
autósülés, a kezelő
biztonsága és kényelme
érdekében

Az interaktív rendszerű vágóegység (IBS) három
ellenirányban forgó vágópengéje biztosítja a
tökéletes fűnyírást. Mulcsoló és magas fű mulcsoló
vágóegységek is rendelkezésre állnak, a gyors és
gyűjtő nélküli fűnyíráshoz.

A COUNTAX PTO kihajtás révén, erőforrást igénylő
kiegészítők, és felszerelések széles választékát tudja
csatlakoztatni és használni. Így többek között gyeplazító
és szellőztető, komposztaprító és szóró adapter is
csatlakoztatható.

A magasságszabályozó hátsó
henger hozza létre a
kifogástalan csíkozott pázsitot. A
PGC fűgyűjtő, csuklós
felfüggesztés révén követi a
talajszintet

A kert talajviszonyaihoz
illeszkedően a fűgyűjtő keféi
emelhetőek és süllyesz-thetőek,
így garantálva a leghatékonyabb
fűgyűjtést.

A világ legsimább és leghatékonyabb fűgyűjtő rendszere. A COUNTAX
PGC fűgyűjtő speciális keféi minden időjárási körülmények között
felseprik a levágott füvet és hátrahagyják a pázsiton a tetszetős
csíkokat.

COUNTAX, a 4TRAC technológiának
köszönhetően, egy nehéz körülmények
között is alkalmazható, négy-kerék
meghajtású traktort ajánl Önnek.

A COUNTAX kézifék egy fontos
biztonsági eszköz, mely behúzott
állapotban megakadályozza, hogy a
traktor meginduljon. Az OMS fedélzeti
vezérlő rendszer figyelmeztet a kézifék
behúzott állapotára.

Elektromos fűgyűjtőürítés
szériatartozék a A20/50HE,
A25/50HE , K18/50 és a D50-LN
modellek esetében

A vágómagasság 12 mm-től 101
mm-ig állítható, tíz állítási
pozícióval. Az egyedülálló tekerőgombos elektromos magasságállítás számos modellnél rendelkezésre áll.

A golyóscsapágyakra épített
kormány segítségével könnyű és
precíz a vezetés, szűk a fordulási
sugár.

Az opcionális, fűgyűjtő nélküli
mulcsoló vágóegység, mindaddig
aprítja a füvet, míg az apró darabokra
nem esik szét és hullik vissza a
gyepre.

Fokozatmentes, pedálról finoman
vezérelhető hidraulikus hajtás minden
COUNTAX traktor különlegessége
(C300M modellt kivéve). Egy előre- és egy
hátrameneti pedál..

A „C” és „A” sorozatba tartozó
traktorok HONDA típusú
motorokkal szereltek az
alacsony zajkibocsátás, a
takarékos üzemanyagfelhasználás és a maximális
teljesítmény érdekében.

Az elektromos vágómagasság beállítás
kényelmes, csak egy csuklómozdulatot
igényel a tekerőgombon..

A rozsdamentes acél gömbfejek népszerűségüknek köszönhetően minden 14LE-nél nagyobb gép
esetén széria felszerelés..

Bárhol beszerezhető,
karbantartást nem igénylő
gépkocsi akkumulátor (35Ah).

Ami a COUNTAX-ot a legjobbá teszi

COUNTAX traktorok különleges tulajdonságai

¨

Egyetlen gombnyomással működésbe
hozhatja a vágóegységet az
elektromágneses tengelykapcsolónak
köszönhetően. Kikapcsoláskor a pengék
egy pillanat alatt megállnak.

Maximális tapadás elérése különleges
terepviszonyok között is, differenciálzár
segítségével, mely megakadályozza a
kerék kipörgését („K” és „D” sorozat
esetén).

