Sněžné fr ézy

M A D E B Y B R I G G S & S T R AT T O N

TECHNOLOGIE

B R I G G S & S T R AT T O N

Elektronická regulace
nasměrování výhozového
komínu a náklonu deflektoru.

Motory BRIGGS & STRATTON®
řady SNOW vynikají rychlým
startem a nízkou hlučností.

FREE HAND™ Aretace rychlosti
umožňuje manipulovat frézou
pouze jednou rukou.

Odolný ocelový bunkr
a šnek pro maximální výkon v těch
nejtěžších sněhových podmínkách.

Vysokokapacitní kovový odhozový
komín pro zajištění hladkého
výhozu sněhu.

Halogenová světla pro dokonalé
osvětlení.

Pneumatiky Arctic Trac™ pro
maximální trakci na sněhu.

Kluzné destičky pro hladší
a plynulejší jízdu.

B R I G G S & S T R AT T O N
MOTORY, KTERÉ TVOŘÍ ROZDÍL

Snadné startování, nízké nároky na údržbu a vysoký výkon.
Zkrátka vše, co lze očekávat od světového lídra ve výrobě motorů.

Briggs & Stratton Snow Series

Sněžné frézy Brigss & Stratton jsou unikátní novinkou na trhu,
specifickou pro svoji mimořádnou výbavu, výkon a celkové sladění
všech technologií. Nabízejí to nejlepší co vývojáři Briggs&Stratton
vymysleli. Jsou testovány v nejtužších mrazech v Kanadě a nikdy
Vás nezradí.

Velkokapacitní palivová nádrž
dlouhá doba chodu a méně času
stráveného tankováním
Excelentní výkon
Elektrický startér
pro zajištění bezproblémového
startu v těch nejtvrdších
podmínkách

BS822E

Tichý chod
díky hliníkem
potaženému
tlumiči výfuku
Spolehlivost
díky kompletní
kalibraci karburátoru

Briggs & Stratton Professional SeriesTM
◆◆lehké starty v nízkých teplotách
◆◆snadno nastavitelný deflektor

Flexibilní hadička
pro vypouštění oleje, které vám usnadní práci
při jeho výměně.
Super Lo-Tone™
výfuk pro tichý chod
Zapalovací svíčka platinum
s extra dlouhou životností.
Snadné
doplňování oleje
Velkokapacitní
palivová nádrž
dlouhá doba
chodu a méně
času stráveného
tankováním
Snadná údržba
Variátor rychlosti
umožňuje zvolit
výkon dle daných
podmínek a potřeb

19.990,-

Model

BS822E

Sněhová fréza benzínová

malá jednostupňová

Objednací číslo

1696252

Motor

Briggs & Stratton, 205 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV 800 Snow

Výkon*

5,5 HP

Průměr šneku

25,4 cm

Materiál převodovky šneku

termoplast - uretan

Šířka záběru

55 cm

Výška záběru

32 cm

Rychlosti

-

Ovládání směru odhozu

200°

Startování

startovací šňůra

Kola

20 x 5 cm

Světlomet

ano

Hmotnost

42 kg

Závějové lišty

ne

Objem palivové nádrže

2,8 l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti
motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy Brigss & Stratton jsou specifické pro svoji mimořádnou výbavu, výkon a celkové sladění všech technologií. Nabízejí to nejlepší co vývojáři
Briggs&Stratton vymysleli. Jsou testovány v nejtužších mrazech v Kanadě a nikdy Vás nezradí. Pokud hledáte maximální kvalitu ve spojení s pracovním
komfortem, sněžné frézy Brigss & Stratton jsou ty pravé.

BM924E

◆◆ocelový šnek se zuby
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆kovové oboustrané kluznice

BM1227SE

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆ocelový šnek se zuby
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆hliníkové pouzdro převodovky
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆HDPE oboustrané kluznice
◆◆vyhřívané rukojeti

BH1730SE

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆volnoběžný chod
◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆litinové pouzdro převodovky
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆HDPE oboustrané kluznice
◆◆vyhřívané rukojeti

37.990,-

48.990,-

59.990,-

Model

BM924E

BM1227SE

BH1730SE

Sněhová fréza benzínová

střední dvoustupňová

střední dvoustupňová

velká dvoustupňová

Objednací číslo

1696254

1696255

1696256

Motor

Briggs & Stratton, 205 cm3

Briggs & Stratton, 249 cm3

Briggs & Stratton, 342 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV 900 Snow

4-taktní motor OHV 1150 Snow

4-taktní motor OHV 1650 Snow

Výkon*

6,5 HP

8 HP

13 HP

Průměr šneku

30 cm

30 cm

36 cm

Materiál převodovky šneku

ocelový - se zuby

ocelový - se zuby

ocelový - pilovitý

Šířka záběru

61 cm

69 cm

76 cm

Výška záběru

50 cm

53 cm

53 cm

Rychlosti

6 vpřed / 2 vzad

6 vpřed / 2 vzad

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu

200° elektricky

200° elektricky

200° elektricky

Startování

El. 230V + startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

Kola

Artic tracTM 38 x 13 cm

Artic tracTM 41 x 12 cm

Artic tracTM 41 x 17 cm

Světlomet

ano

ano

ne

Hmotnost

89 kg

91 kg

118 kg

Závějové lišty

volitelně

volitelně

volitelně

Objem palivové nádrže

3l

3l

3l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy MURRAY, SNAPPER a SIMPLICITY patří mezi absolutní špičku a to především díky použitým motorům Brigss & Stratton řady Snow
a Professional Series. Díky nim se můžete spolehnout na bezproblémové starty a dlouhou životnost i v těch nejtvrdších podmínkách. Samozřejmostí je
vysoká technická vyspělost těchto fréz, která přináší maximální uživatelský komfort.

ML61750R

◆◆ocelový šnek se zuby
◆◆aretace rychlosti
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆kovové oboustrané kluznice

MM691150E

MM741450E

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆hliníkové pouzdro převodovky
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆kovové oboustrané kluznice

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆volnoběžný chod
◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆hliníkové pouzdro převodovky
◆◆kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
◆◆HDPE oboustrané kluznice
◆◆vyhřívané rukojeti

22.990,-

35.990,-

39.990,-

Model

MURRAY ML61750R

MURRAY MM691150E

MURRAY MM741450E

Sněhová fréza benzínová

malá dvoustupňová

střední dvoustupňová

střední dvoustupňová

Objednací číslo

1696212

1696200

1696062

Motor

Briggs & Stratton, 163 cm3

Briggs & Stratton, 249 cm3

Briggs & Stratton, 305 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV 750 Snow

4-taktní motor OHV 1150 Snow

4-taktní motor OHV 1450 Snow

Výkon*

4 HP

8 HP

10,5 HP

Průměr šneku

25,4 cm

30cm

30cm

Materiál převodovky šneku

ocelový-dvojitý se zuby

ocelový - pilovitý

ocelový - pilovitý

Šířka záběru

61 cm

69 cm

74 cm

Výška záběru

51 cm

53 cm

53 cm

Rychlosti

3 vpřed / 1 vzad

6 vpřed / 2 vzad

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu

190°

190° z místa obsluhy

190° z místa obsluhy

Startování

startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

Kola

Artic tracTM 33 x 13 cm

Artic tracTM 41 x 12 cm

Artic tracTM 41 x 12 cm

Světlomet

ne

ano

ano

Hmotnost

80 kg

116 kg

116 kg

Závějové lišty

ne

volitelně

volitelně

Objem palivové nádrže

2,8 l

3l

3l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy MURRAY, SNAPPER a SIMPLICITY patřící do rodiny Brigss & Stratton nabízejí dle zvoleného modelu celou řadu špičkových technologií, jako
například Easy Turn pro snadné otáčení stroje, litinové pouzdro převodovky s jemně opracovanými komponenty, zaručující stabilní výkon v náročných
podmínkách, elektrické ovládání směru odhozu, vyhřívané rukojeti, HDPE kluznice a mnoho dalších. To vše pro maximální ulehčení práce při odklízení sněhu.

P XL1732EX

SI822EX

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆volnoběžný chod
◆◆ocelový šnek se zuby
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆litinové pouzdro převodovky
◆◆kola Arctic Trac s masivním vzorkem
◆◆HDPE oboustrané kluznice
◆◆vyhřívané rukojeti

◆◆lehké starty v nízkých teplotách
◆◆snadno nastavitelný deflektor

59.990,-

18.990,-

Model

SNAPPER P XL1732EX

Model

SIMPLICITY SI822EX

Sněhová fréza benzínová

extra velká dvoustupňová

Sněhová fréza benzínová

jednostupňová

Objednací číslo

1695856

Objednací číslo

1695879

Motor

Briggs & Stratton, 342 cm3

Motor

Briggs & Stratton, 205 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV 1650 Snow

Typ motoru

4-taktní motor OHV 800 Snow

Výkon*

13,5 HP

Výkon*

5,5 HP

Průměr šneku

36 cm

Průměr šneku

25,4 cm

Materiál převodovky šneku

ocelový - ozubený

Materiál převodovky šneku

termoplast uretan

Šířka záběru

81 cm

Šířka záběru

55 cm

Výška záběru

51 cm

Výška záběru

32 cm

Rychlosti

6 vpřed / 2 vzad

Rychlosti

rotací šneku pohyb vpřed

Ovládání směru odhozu

200° Elektrické

Ovládání směru odhozu

200° na řidítkách

Startování

El. 230V + startovací šňůra

Startování

El. 230V + startovací šňůra

Kola

Artic tracTM 41 x 17 cm

Kola

20 x 5 cm

Světlomet

ano

Světlomet

ne

Hmotnost

132 kg

Hmotnost

42 kg

Závějové lišty

ano

Závějové lišty

ne

Vyhřívaná rukojeť

ano

Vyhřívaná rukojeť

ne

Objem palivové nádrže

3l

Objem palivové nádrže

2,8 L

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy CANADIANA patří též do portfolia společnosti Briggs & Stratton, největšího výrobce sněžných fréz a díky tomu je u nich zaručena maximální
spolehlivost a použití těch nejmodernějších technologií. Chcete-li skutečnou kvalitu bez kompromisů, spolehněte se na dlouholeté zkušenosti
společnosti Briggs & Stratton s vývojem motorů do extrémních podmínek.

CH61900

CM691150

◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆aretace rychlosti
◆◆kola X-Trac™ s masivním vzorkem
◆◆kovové oboustrané kluznice

CM741450SE

◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆hliníkové pouzdro převodovky
◆◆kola X-Trac™ s masivním vzorkem
◆◆kovové oboustrané kluznice

◆◆profesionální převodovka Easy Turn™
pro snadné otáčení
◆◆volnoběžný chod
◆◆ocelový šnek s pilovitým okrajem
◆◆elektricky ovládaný deflektor
◆◆aretace rychlosti
◆◆litinové pouzdro převodovky
◆◆kola X-Trac™ s masivním vzorkem
◆◆HDPE oboustrané kluznice
◆◆vyhřívané rukojeti

25.990,-

37.990,-

47.990,-

Model

CANADIANA CH61900

CANADIANA CM691150

CANADIANA CM741450SE

Sněhová fréza benzínová

velká dvoustupňová

velká dvoustupňová

velká dvoustupňová

Objednací číslo

1696052

1696053

1696229

Motor

Briggs & Stratton Snow series, 205 cm3

Briggs & Stratton Snow series, 249 cm3

Briggs & Stratton Snow series, 305 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV 900 Snow

4-taktní motor OHV 1150 Snow

4-taktní motor OHV 1450 Snow

Výkon*

6,5 HP

8 HP

10,5 HP

Průměr šneku

30 cm

30 cm

30 cm

Materiál převodovky šneku

ocelový - pilovitý

ocelový - pilovitý

ocelový - pilovitý

Šířka záběru

61 cm

69 cm

74 cm

Výška záběru

53 cm

53 cm

53 cm

Rychlosti

6 vpřed / 2 vzad

6 vpřed / 2 vzad

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu

ovládání klikou 190°

elektrické ovládání 200°

elektrické ovládání 200°

Startování

ruční, startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

El. 230V + startovací šňůra

Kola

X-TracTM 33 x 13 cm

X-TracTM 41 x 12 cm

X-TracTM 41 x 12 cm

Světlomet

ne

ano

ano

Hmotnost

80 kg

116 kg

125 kg

Závějové lišty

volitelně

volitelně

volitelně

Objem palivové nádrže

3l

3l

3l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Váš prodejce:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

