GREEN TECHNOLOGY – GOLF BUNKER EDGER







Concebido para responder à necessidade de cortar os rebordos dos bunkers de forma rápida,
segura e eficaz.
Desenvolvido em conjunto com responsáveis de manutenção de todo o mundo
Produz um acabamento perfeito e profissional, numa pequena fracção de tempo
Dotado de um potente motor de 33cc e uma lâmina de 43cm - corta até 11cm em profundidade
Até bunkers com crescimento excessivo, podem ser cortados com uma só passagem.

Comando de regulação de altura de
trabalho (6 posições)
Punhos confortáveis em borracha
biológica

Pegas de aço tubulares antivibração.

Potente Motor
Mitsubish
i TL 33

Acelerador de dedo, com
dispositivo de segurança

Barra estabilizadora entre pegas
para maior estabilidade
Veio de transmissão de precisão em aço
sólido de 12,5 mm completamente
revestido
Embraiagem automática
resistente

Caixa reforçada em poliamida super
resistente

Visores do lado direito e
esquerdo para
visualização da zona de
corte dos bunkers

Protecção de lâmina
forte,
completamente
fechada
em
poliamida

Deflector de protecção ao operador
multi-direccional

Discos para prender a máquina,
evitando deslizamentos
Rodas duplas plásticas de
15 cm, revestidas a
borracha

Lâmina de aço com
43cm
de
comprimento



Lâmina completamente resguardada por
uma cobertura – aumenta a segurança.



Leve (apenas 12.5Kg) – minimizando o
esforço realizado pelo operador. Transportase simplesmente pelas rodas



Embraiagem centrifuga de segurança – a lâmina
apenas trabalha quando accionada o acelerador



Acelerador com dispositivo de segurança. O
dispositivo não pode ser acidentalmente
accionado e a lâmina pára quando o operador
larga a alavanca



Transmissão completamente revestida – veio e
transmissão estão completamente revestidas para maior
durabilidade e pouca manutenção



Um disco que prende a máquina ao relvado,
reduzindo a hipótese da mesma escorregar nas
encostas dos bunkers



Deflector para detritos – reduz a projecção de
detritos



Com visores de ambos os lados, permitem ao operador
a visualização da zona de corte

