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Benzínový řezač spár FS 305 + kotouč ZDARMA
Na námi prodávané modely řezačů spár značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané řezačky nabízíme slevu 15% na pozáruční servisní práce.
Řezač spár Husqvarna FS 305 s motorem HONDA je nejlehčí a kompaktní benzínový řezač spár bez vlastního pojezdu,
ideální pro řezání betonu a asfaltu. Tento model je skvělou volbou pro náročné práce v obtížně přístupných prostorech a
menší opravy, a to až do hloubky 125 mm. Řezač spár FS 305 se velmi snadno ovládá a může být přepravován v
malém vozidle. Léty prověřená konstrukce stroje přináší velmi vysokou odolnost a dlouhou životnost i ve ztížených
pracovních podmínkách.
BONUS: k řezači spár nyní dostanete kvalitní diamantový kotouč Husqvarna VARI-CUT S45 350mm ZDARMA.
Diamantový kotouč v hodnotě 2.715,- Kč bez DPH je určen pro řezání betonu a armovaného betonu.

Technické parametry
max. průměr kotouče
max. hloubka řezu
průměr hřídele
motor HONDA 160
startování
palivo
objem palivové nádrže
spouštění do řezu
pojezd řezače
rozměry (d x š x v)
hmotnost
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Charakteristika a přednosti
• Velmi nízká hmotnost stroje usnadňuje přepravu a
manipulaci.
• Nastavitelná rukojeť a výsuvné pravé zadní kolo pro větší
stabilitu.
• Systém upevnění motoru a hřídele kotouče zvyšuje komfort
a poskytuje vynikající řezný výkon.
• Hřídel kotouče IntelliSeal umožňuje až 250 hodin
bezúdržbového provozu a eliminuje denní mazávání ložisek
hřídele.
• Nastavitelné rukojeti umožňují obsluze být blíže k řezací
straně.
• Rukojeti lze sklopit pro snadnější přepravu.
• Ukazatel čisté hloubky řezu.
• Velká kapacita vodní nádrže - možnost mokrého řezání i
mimo dosah přívodu vody.
• Integrovaný závěsný hák usnadňuje nakládání a dopravu.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

44.020,- Kč
(53.264,- s DPH)

42.690,- Kč
(51.655,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
Na řezače spár Husqvarna je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.
Na námi prodané řezačky spár poskytujeme slevu 15% na pozáruční servisní práce.

