
 

 

Baroness LM56/66 Unique Selling Points 
 

Lätt hanterlig använding 

* Finns med antingen Hoop eller 'T' handtag. 

* Exceptionellt välbalanserad. 

Subaru Robin 4,5 hk fyrtaktsmotor 

* Tyst, jämn, pålitlig och ekonomisk. 

* Bra tillgång till alla reservdelar. 

Väldigt låg vibration 

* Tillåter hela 8 timmars obegränsad användning. 

* Minimerar operatörströtthet och hälsorelaterade 

problem. 

* Bekväm att använda. 

Finns med eller utan transporthjul 

* Transporthjul, gräsklippare och gräslåda ingår som 

    Standard i priset. 

* Finns utan transporthjul och stubaxlar för användning på 

    Bowling greener med omkretsväggar. 

Reversibel alla växellådans tillbehör 

* Tillåter att den underbara klipparen snabbt och enkelt går att 

vända. 

* Maximerar fördelarna med klipparen och förbättrar gräsmattans 

    konditionering . 

* Attachment kan stängas av och lyfts upp för att minska 

    Stress på gräset under torra platser. 

Finns i flera konfigurationer 

* Finns med 18, 22 eller 26 tums skärbred. 

* Finns med 7, 9 eller 11 knivar. 

* Finns med eller utan….? 

* Groomer, De-taching och Borst tillbehör finns. 

Högkvalitativa understål 

* Tillverkad av en hård och slitstark legering. 

* Tungsten insatt skärspetsstandard på understålet ligger på 3 

mm och uppåt. 

* Olika tjockleksknivar finnstillgängliga för alla tillämpningar. 

Aggressivt understål geometri förbättrar gräsets tillståndet 

* Säkerställer en äkta skärhöjd. 

* Minskar lateral tillväxt. 

* Ger en snabbare  och jämnare bollrull. 

* understålets aggression kan minskas för kuperade greener. 

Finns med slät eller mönstrad framrulle 

Nickel-Chrome-Molybdenskärande Rullar 

* Ett mycket tufft och slitstarkt material. 

* Stannar skarpare längre, vilket förbättrar gräskonditionen samtidigt som underhållet 

minskas. 

* Maximerar effekterna av lättnadslipning, vilket minimerar friktion, värme och slitage. 

* lättmed backlapping, vilket gör att skarvarna är skarpa till minimal kostnad. 

* Minskar underhållskostnader och stillestånd samtidigt som presentationen 

förbättras. 

All Gear Drive 

* Mycket lågt underhåll och ökad tillförlitlighet. 

* Konstanta utgångar med konsekventa höga klipphastigheter. 

* Utombordsskillnader för raka linjer samt minimalt underhåll. 

automatisk stil koppling 

* Ger optimal kontroll för ökad manövrerbarhet. 

* Felsäkert system som stoppar alla rotationer om kopplingsspaken släpps. 

Lättvikt för minimal torvkomprimering med en fullständig 5 års obegränsad timmars 

kommersiell garanti. 


