Baroness LM2700 Unique Selling Points
En stark, robust och hållbar Mid-Weight Fairway Mower
* Designad för att vara pålitlig och effektiv med en lång
livslängd.
* Lågt underhållskrav, vilket minskar driftskostnaderna.

Nätet ger förbättrat användarskydd.

Oberoende hydrauliska system
* Säkerställer konstanta utgångar utan en systemabsorberande kraft från en
annan.
* Håller hjulhastigheterna konstant för en jämn klippning.
* Ger utmärkt lutnings prestanda.
* Eliminerar nedåtgående sträckningstendenser.

Hög kvalitet på klippning och finish
* Borstarna på bakrullen kastar gräset för effektiv
gräsdispersion.
* Utmärkt vid våttunderlag.
* Hastighetsbegränsningsspak för att få optimal klipphastighet.

Valbar 2WD eller 4WD på begäran som standard
* 4WD på efterfrågan ger dragkraft med minimal gräsmärkning.
* Reglerar framåthastigheten för bästa kvalitet av klippningen.
* Producerar en mycket snabb framfart utan att kompromissa
med
Kvalitetskvalitet för ökad produktivitet.

Svängbara bakskärningsenheter
* Enkel åtkomst för att göra
justeringar.
* Enkel åtkomst för underhåll.
* Enkel åtkomst för rengöring.

Stora diameter klipprullar
* 26 tums enheter för produktivitet.
* 22 tums enheter för förbättrad
konturs klippning.
* Stora diameter rullar att klara av
långt Och tjockt gräs.

Nickel-Chrome-Molybdenskärande Rullar
* Ett mycket tufft och slitstarkt material.
* Stannar skarpare längre, vilket förbättrar
Gräsförhållanden samtidigt som man
minimerar underhållet.
* Maximerar effekterna av lättnadslipning
Vilket minimerar friktion, värme och
slitaget.
* Kompatibel med backlapp och därmed
hållaknivskarpa till en minimal kostnad.
* Minskar underhållskostnaderna, driftstopp
Och frustrationen.

Kubota Diesel Engine
* Kraftig och pålitlig, normalt aspirerad 45 hk Kubota dieselmotor.
* Utmärkt underhållsanslutning.
* Inga komplicerade elektronik- eller datoranalyssystem.

Motor Isolation Levers
* Gör att motorerna kan rotera fritt för noggrann
justering.
* Tillåter att alla klippaggregat kan backlappas
individuellt.
* En skadad enhet kan höjas och isoleras i ordning
För att fortsätta klippningen.

Tungstens understål
* Matchas i hårdhet till cylindern, vilket inte minskar livslängden på
cylindern.
* Håller skäret upp till 4 gånger längre än de flesta andra blad och
understål.
* Långt liv med lätt underhåll.

Snabba och enkla justeringar
* Stark positiv justering utan fina prylar.
* Fjäderbelastad bladjustering.
* Inget att låsa upp före justeringar eller låsa säkerhetskopiering efter
justering.
* Tillåt främmande föremål genom att minska chanserna för bladskador.

