
LMO 36-46 Battery
Διασφαλίζει ότι το γκαζόν κόβεται καθαρά, ακόμη και σε επιφάνειες με μικρή κλίση: η ισχυ-
ρή χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 36-46 Battery με δυνατότητα σύνδεσης συστήμα-
τος μετάδοσης κίνησης στον πίσω τροχό με το πάτημα ενός κουμπιού.
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 Σπρώξτε την κίνηση πίσω τροχού

 Πρόσθετο σύστημα μετάδοσης κίνησης στον πίσω αριστερό τροχό 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

 Εύκολη κοπή, ακόμη και σε εδάφη με μικρή κλίση.

 Κοντά στην άκρη του χλοοτάπητα

 Η χτένα χλοοτάπητα συλλαμβάνει αυτόματα το γρασίδι που 
μεγαλώνει στην άκρη

 Σύστημα κοπής 2 σε 1

 Το κομμένο γρασίδι συλλέγεται αποτελεσματικά στον κάδο του 
συλλέκτη κατά το κούρεμα.

 Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το 
κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα.

 Απλή ρύθμιση ύψους κοπής

 Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε πέντε διαφορετικές 
θέσεις. LM
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LMO 36-46 Battery

 Push Assist: Πρόσθετη ισχύς κίνησης με το πάτημα ενός κουμπιού
 Οι χτένες χλοοτάπητα συλλέγουν αυτόματα το γρασίδι που αναπτύσσεται 

μέχρι την άκρη
 Σύστημα κοπής 2 σε 1: Το γκαζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολτο-

ποίηση ή να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής χόρτου

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.444-472.0

 4054278661803
Πλάτος κοπής cm 46
Ύψος κοπής mm 20 – 70
Ρύθμιση ύψους κοπής  5x
Χωρητικότητα κάδου συλλέκτη γρα-
σιδιού

l 55

Τύπος κινητήρα  Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Ταχύτητα rpm 2800
Ταχύτητα διαδρομής km/h 3
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση V 36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* m² μέγ. 325 (2,5 Ah) / μέγ. 650 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min μέγ. 15 (2,5 Ah) / μέγ. 30 (5,0 Ah)

Βάρος kg 18,4
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1452 × 483 × 978

Εξοπλισμός
Κιτ εδαφοκάλυψης  
Λεπίδα  
Συλλέκτης γρασιδιού  
Πισωκίνητο  
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς  
Ένδειξη στάθμης νερού  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Ύψος κοπής: Επίπεδο 5     



LMO 36-46 Battery
1.444-472.0

1 2 3 4 5 6

LM
O

 3
6-

46
 B

at
te

ry
, 1

.4
44

-4
72

.0
, 2

02
1-

02
-2

8

Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου

Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής 
LMO 36-46

1 2.444-013.0 Με πλάτος κοπής τα 46 εκ., η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχα-
νής MO 36-46 Battery παρέχει άψογα αποτελέσματα στο 
κούρεμα του γκαζόν χωρίς να αφήνει ανομοιογένειες.



Μπαταρίες

Battery Power 36/25 2 2.445-030.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδει-
ξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.



Battery Power 36/50 3 2.445-031.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτό-
μο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης 
μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι 
οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.



Φορτιστές ματαριών

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery 
Power 36 V

4 2.445-033.0 Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 
V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. 
Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας 
μπαταριών 36 V Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Κιτ μίζας Battery Power 36/25 5 2.445-064.0 Το Battery Power 36/25 Starter Kit, περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power και τον φορτιστή 
ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με 
μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V 
της Kärcher.



Κιτ μίζας Battery Power 36/50 6 2.445-065.0 Το Battery Power 36/50 Starter Kit, περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρίας 36 V/5,0 Ah Battery Power και τον φορτιστή 
ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε 
όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


