
Easy to handle, reliable cultivator for garden use. Offers every essential function, all 
driven by its powerful engine. Detachable transmission housing with lubrication 
possibility ensure extended product life. Comfortable, adjustable and foldable 
handlebar with gear selection (two forward and one reverse), transport wheel, drag bar 
and plant guards improve usability and ease of storage. A range of optional accessories 
including a ridger kit with metal wheels increase versatility for improved return on 
investment, making it an ideal choice for any gardener valuing practicality and 
reliability. 

Kryt hrotů  
Minimalizuje rozmetání nečistot od 
rotujících nožů. 

Odnímatelná převodovka 
Demontovatelná skříň převodovky s 
maznicí pro snadnou údržbu a servis. 

Zpětný chod 
Usnadňuje manipulaci a ovládání. 

Ochranný kryt proti poškození 
rostlin 
Chrání rostliny vně pracovní plochy 
před poškozením. 
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PXM_FEATURES
• Ochranný kryt proti poškození rostlin mimo pracovní plochu 

• Zpátečka pro optimální manévrovatelnost 

• Demontovatelná převodovka pro snazší údržbu 

• Kryt hrotů minimalizuje odhazování kousků půdy 

• Výkonný OHV motor 

• Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky 

• Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění 

• Nastavitelná řídící rukojeť pro nejlepší pracovní polohu. 

• Opěrná/smýkací tyč pro souměrný výsledek při práci 

• Dvě rukojeti pro snadné zvedání 

• Přepravní kolečko pro jednoduchou přepravu 

• Oborávač a kovová kola k dispozici jako příslušenství 

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3300 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 4 kW
Výstupní výkon 4 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 64000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 58000 g
Průměr pružného hrotu 320 mm
Hmotnost, kg 58 kg
Pracovní hloubka, cm 30 cm
Pracovní šířka, cm 80 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 212 cm³
Značka motoru RATO 
Název motoru R210 
Počet převodových stupňů vpřed 2 
Počet převodových stupňů vzad 1 
Typ převodu / náhonu Řetězová/Manuální 
Transportní kolečko/a 1 
Objem palivové nádrže 3.6 l
Objem palivové nádrže 0.95 gal (US)

VYBAVENÍ

Typ kultivátoru Přední hroty 
Opěrná/smýkací tyč Ano 
Sklopná rukojeť Ano 
Řadící páka umístěná na řídící rukojeti Ne 
Horizontálně nastavitelná řídící rukojeť Ano 
Ochranné kryty zabraňující poškození rostlin Ano 
Zpátečka Ano 
Transportní kolečko/a 1 
Vertikálně nastavitelná ovládací rukojeť Ano 

PALIVO, MAZIVA A OLEJE

Objem palivové nádrže 3.6 l
Zdroj energie Benzín 

MATERIALS

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 0 g 
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 0 g 
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 0 g 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

ÚDAJE O HLADINĚ HLUKU A ZVUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 93.5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 83.3 dB(A)

BALENÍ

Výška balení 800 mm
Délka balení 810 mm
Objem balení 375.84 dm³
Šířka balení 580 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


