
 

 

 

 

 

 

Baroness GM2810 Unique Selling Points 

Svängbara bakskärningsenheter 

* Enkel åtkomst för att göra justeringar 

* Enkel åtkomst för underhåll. 

* Enkel åtkomst för rengöring. 

Överlägsen dragkraft och höjningsprestanda 

* Som standard kan du välja 2WD eller 4WD. 

* 4-stegs "Traction Assist" viktöverföringssystem. 

* Differentiella lås. 

* Lätt fotavtryck med minimal gräsmärkning. 

Tillgängligt och effektivt kylsystem 

* Stor radiator och oljekylare för effektiv 

    temperaturkontroll. 

* Stor dörr för snabb och enkel underhåll. 

* Fäll ned oljekylaren för enkel rengöring. 

Kubota Tier 4 / Steg IIIB dieselmotor 

* Kraftig och pålitlig Kubota dieselmotor som är helt kompatibel med Tier 4 / Steg IIIB. 

* Automatiskt dieselpartikelfilter regenereringssystem som kan bytas till manuell för torra 

förhållanden. 

* Användarkonfigurerad bildskärm med flera skärmalternativ tillgängliga. 

Kort hjulbas 

* Mycket manövrerbar med en snäv 

vridkrets. 

* Lätt och positivt servostyrning. 

Snabb och positiv höjd av skärjustering 

* Alla 5 paddorna kan ändras på mindre än 10 minuter. 

* Höjd varierar från 20 mm till 91 mm. 

* Lämplig för grova, halvhåriga, omger och sportplatser. 

* Kan användas för att klippa fairways under de leriga 

vintermånaderna. 

Unik Däck Pan Design 

* Spiral däckpanel design ger utmärkt spridning av sprickor 

    Och en mycket ren finish. 

* Fulllängda bakrullar gör det möjligt att skära över en bunkers 

kant. 

* Skäräckor sticker ut ur hjullinjen och gör det möjligt att klippa 

    Nära ett träd eller över en bunkers kant. 

* Full längd bakrullar minimerar scalping och ger en bra rand 

    För vinter fairway arbete. 

* Djupa starka däckspannor kommer att klara av långt tjockt gräs. 

Long Life Blades 

* Tillverkad av en legering av slitstarka och tuffa metaller. 

* Varar upp till 5 gånger längre än standardblad. 

* Stannar skarpare för längre förbättring av 

gräsförhållandet och 

   utseende. 

* Minskar underhållskostnaderna och maskinens 

driftstopp. 

Lång garanti och låg ägandekostnad 

* En mycket stark maskin till en hög standard. 

* En enkel design med färre rörliga delar garanterar ökad 

tillförlitlighet. 

* En 3 års / 2000 timmars standardgaranti tillhandahålls därför. 

* Förväntad livslängd ökar betydligt. 

* Driftskostnaderna för driftskostnader och underhållskostnader 

minskas betydligt. 

Operatörens komfort och skydd 

* Ett golfbollskyddsnät och väderbalk förbättrar användarens 

säkerhet. 

* En bekväm sittplats med utmärkt allround sikt. 

 


