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Motocultor Rotakt RO75 (ROG75), 7 CP, benzina

Pret: 2,040.00Lei
Dotat cu motor de 7 CP, este foarte ușor de controlat și manevrat. In ciuda aparențelor sale: o greutate 76 kg motocultorul RO 75 nu da
dureri de spate și este confortabil pentru orice utilizator. Are ghidon reglabil pe înălțime și lateral si roata frontala pentru transport,
perfect pentru munca in gradina oferind posibilitatea de a executa prelucrari pe orice tip de teren. Motocultorul pot fi echipat cu diferite
accesorii în afara de cele standard: roti de cauciuc și freze (afinarea și mobilizarea în adâncimea solului), ex: roti metalice pentru a fi util și
în alte activități precum aratul, scoaterea cartofilor.

Latimea de lucru cuprinsa intre 560 - 830 de mm (frezele sunt detasabile si segmentabile) si adancimea de lucru de 150 - 250 mm
permite utilizarea motocultorului atat in gradina, vita de vie cat si la munca campului. Cutitele frezelor sunt ascutite (se autoascut în
momentul utilizarii lor).

Datorita dimensiunilor reduse și a greutatii mici, motocultorul se poate manevra cu usurinta, fara efort și in spatii restranse. Acest
motocultor a fost imbunatatit permanent capabil sa raspunda unui numar mare de cerinte agrotehnice.

Motocultorul are in dotare:

ghidon reglabil sus/jos – stanga/dreapta;
freze segmentabile;
discuri laterale;
bara de reglare a adancimii;
roti mari si late- 5.00-8;
suport pentru freze mai lung;
sistem de filtrare dual (umed / uscat), pentru toate conditile de lucru - vine in dotare cu 2 filtre unul umed psentru conditiile
de lucru greu, cu mult praf, si unul uscat pentru conditiile normale de lucru;
schimbator de viteze ce permite selectarea mai usor a treptelor de viteza.

Cu acest model de motocultor scapi de grijile care vin odată cu munca agricolă și săpatul pământului. Eficiența maxima intr-un timp mai
scurt, cu un minim de efort!

Date tehnice:
Motor

Aprindere motor Bobina de inductie

mailto:office@rotakt.ro
https://www.rotakt.ro/


27/04/2020 Motocultor Rotakt RO75 (ROG75), 7 CP, benzina

https://www.rotakt.ro/index.php?route=product/print&product_id=52 2/2

Motor

Capacitate combustibil 3.6 l

Capacitate ulei motor 0.6 l

Consum combustibil ≤395 g / kW / ora

Dimensiuni motor (Lxlxh) 415x380x390 mm

Filtru aer motor Sistem de filtrare dual (umed / uscat), pentru toate conditile de lucru.

Greutate motor 17 kg

Numar cilindri motor 1 cilindru

Racire motor Racit fortat cu aer

Sistem de ungere motor Barbotaj

Model motor H170F / RO170F

Tip motor 4 timpi, OHV, inclinat 25°

Putere maxima motor 7 CP

Cuplu maxim motor 12 Nm

Capacitate cilindrica 208 cmc

Diametru / Cursa piston 70 / 54 mm

Transmisie

Tip transmisie Doua curele de transmisie intre motor si reductor, lant in redactor, in ulei

Trepte de viteza 2 viteze inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Tensionare curele transmisie

Priza de putere Nu

Dimensiuni

Latime de lucru 560-830 mm

Adancime de lucru 250 mm

Tip ghidon Reglabil sus/jos – stanga/dreapta

Tip freze pamant 3 tronsoane cu 4 cutite, segmentabile

Tip roti Anvelope cauciuc, 5.00-8

Dimensiune ambalat (Lxlxh) 810x390x750 mm

Greutate 76 kg


