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55 CM, B&S Snow Series 800, 205cc, OHV
yksivaiheinen kumipäällysteinen
syöttökierukka, halkaisija 25,4 cm
230v startti
heittoputken sivusäätö kahvassa 200 astetta
korkeuden pikasäätöheittoputkessa
syöttökierukka veto
Kuulalaakerit
Työvalo

 Sh 799,




Erittäin kätevä ja kevyt linko käsitellä.
Parhaimmillaan tämä yksivaihelinko on
pienissä ja keskikokoisissa pihoissa varsinkin
kun piha on päällystetty. ( asfaltti, kivetys yms.)
Kuminen syöttökierukka tekee täydellisen
puhtaan jäljen
Käännettävä aisa ja pieni koko tekee laitteesta
helpon kuljettaa ja varastoida.

SNL824R








61 CM, B&S Uusi Snow Series 750, 163cc,
OHV
uusi 24" runko
kaksivaiheinen hammastettu syöttökierukka
, halkaisija 25,4 cm
vaihteet 6+2
heittoputken manuaalisäätö 190 astetta
kitkakytkin veto
käsikäynnistys
33*13cm Artic Trac renkaat.

 Sh 999,


Aito Amerikkalainen kaksivaihelinko
varustettuna aidolla Briggs & Stratton
talvimoottorilla ja nyt alle tonnilla.
Säädettävät liukusukset

SNM924R











61 CM, B&S Snow Series 900, 205cc, OHV
uusi 24" runko
kaksivaiheinen hammastettu syöttökierukka ,
halkaisija 25,4 cm
vaihteet 6+2
metallinen heittoputki
heittoputken säätö kahvassa 190 astetta
kitkakytkin veto
käsikäynnistys
33*13cm Artic Trac renkaat
työvalo.



Sh 1199



Tämä Light Duty sarjan malli on varustettu
integroiduilla LED valoilla ja ulkonäkö on laadukas ja
yhtenäinen koko Snapper mallistossa.
Briggs & Stratton talvisarja 900 moottorilla
Säädettävät liukusukset




SMN924E


















61 CM, B&S Snow Series 900, 205cc, OHV
230V startti
uusi 24" keskivankka runko
kaksivaiheinen hammastettu syöttökierukka , halkaisija
30 cm, metalliset laakerit
vaihteet 6+2
Medium duty alumiininen kulmavaihde
heittoputken säätö kahvassa 190 astetta
yhden käden ajettava
kitkakytkin veto
38*12cm Artic Trac renkaat,
työvalo.

Sh 1599
Medium Duty luokan kone ,jossa kestävämpi hitsattu
linkopesä ja 30 cm halkaisijaltaan oleva lumiruuvi. Myös
”nielu” ( 30 cm) on suurempi kuin malleissa 824R tai
924R
Myös renkaat ja kulmavaihde on suuremmat kuin
edellisissä malleissa.
Säädettävät ja käännettävä liukusukset

SNH1528SE


















71 CM, B&S Professional Series 1450, 305cc, OHV
230V startti
28" vankka runko
kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka , halkaisija
36 cm, metalliset laakerit
vaihteet 6+2, uusi vaihteisto kahden liipaisimen
ohjaustehostimella
Valurautainen kulmavaihde
heittoputken sähköinen sivu ja korkeus säätö kahvassa
200 astetta
yhden käden ajettava
41*17cm Artic Trac renkaat
Työvalo

Sh 2299
Heavy Duty sarjan kone on varustettu suljetulla
vaihdelaatikolla jossa ei kuluvia osia. Tasauspyörästön
vapauttava kahden liipaisimen ohjaustehostin, tekee
lingon ohjaamisesta kevyen.
Säädettävät ja käännettävät liukusukset
Kaasuvipu moottorissa

SNH1730SE


















76 CM, B&S Professional Series 1650, 305cc, OHV
230V startti
30" vankka runko
kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka, halkaisija 36
cm , metalliset laakerit
vaihteet 6+2, uusi vaihteisto kahden liipaisimen
ohjaustehostimella
Valurautainen kulmavaihde
heittoputken sähköinen sivu ja korkeus säätö kahvassa
200 astetta
yhden käden ajettava
41*17cm. Artic Trac renkaat
Työvalo

Sh 2499
Heavy Duty sarjan kone on varustettu suljetulla
vaihdelaatikolla , jossa ei ole kuluvia osia.
Tasauspyörästön vapauttava liipaisin ohjaus tekee
lingon ohjaamisesta kevyen.
Professional sarjan moottori ja huippu ominaisuudet
Säädettävät ja käännettävät liukusukset

SNP2132SE


















81 CM, B&S New Professional Series 2100, 420cc, OHV
230V startti
32" erikoisvankka runko
kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka , halkaisija 36 cm,
kuulalaakerointi
kahvan lämmittimet
PEZT vaihteisto 6+2, ”Easy Turn” ohjaustehostin
heittoputken sähköinen sivu ja korkeus säätö kahvassa 200
astetta
yhden käden ajettava
41*17cm. Artic Trac renkaat
työvalo

Sh 2999
Ammattilais- sarjan kone on varustettu suljetulla PEZT
vaihdelaatikolla , jossa ei ole kuluvia osia. Liipaisinkääntö
vapauttaa tasauspyörästön ja tekee lingon ohjaamisesta
kevyen.
Markkinoiden tehokkain Briggs & Stratton talvimoottori ,
nelilapainen heittoruuvi ja kytkettävät kahvan lämmittimet
tekee koneesta sopivan ammattikäyttöön.
Säädettävä ja käännettävät liukusukset
Kaasuvipu moottorissa

