Alle$ Liberty 30 en 35
De nieuwste aanwinst in de Alle$ kooimaaier reeks is de “Allet Liberty
kooimaaier”. Alle$ Mowers gaat mee in de race naar “zero emission machines”.
De Alle$ Liberty reeks is verkrijgbaar in 2 werkbreedtes van 30 en 35 cm.
Deze, door een 480W@15Ah aangedreven electrische motor, maken gebruik van
een 40V 4Ah Li-ion Accu en geeL u volledige vrijheid en sMlte Mjdens maaien.
Met een volledig opgeladen accu kan men 400 tot 600 m2 maaien.
De Alle$ Liberty 30 is een duwaangedreven kooimaaier van 30 cm met een 5
messige snijcilinder en de Alle$ Liberty 35 is zelfaangedreven, met een breedte
van 35 cm en voorzien van 5 messige snijcilinder, instelbaar in 6 maaihoogtes
tussen 6-32 mm.
De Alle$ Liberty 30 en 35 zijn voorzien van grasvangbak van 32 liter.
Tevens zijn in deze machines de welbekende QC (Quick Change) casse$es
leverbaar. De Allet Liberty 30 kan alleen voorzien worden van een
mosverwijderaar casse$e . De Alle$ Liberty 35 kan voorzien worden van alle QC
casse$es. Alle machines worden geleverd met accu en oplader.

Instelbare snelheid
van snijcilinder en
machine
480W@15Ah
40V “soL start”
electrische motor
Liberty 30 en 35
6 standen maaihoogte
tussen 6 en 32 mm

Voorrol bij Liberty 30 en 35 in kunststof

Eenvoudig instelbare stuurboom
Accu Li-ion
40V-4Ah

Grote stevige
grasvangbak

Alle$ Liberty kooimaaier speciﬁcaMes:
Motor:

Electrisch: 480W@15 Ah 40V “soL start”

Accu:

40V 4Ah Li-ion accu

Snijbreedte:

30 cm en 35 cm

Maaihoogte:

In 6 standen tussen 6 – 32 mm

Grasopvang
capaciteit:

Liberty 30 en 35 grasvangbak: 32 liter

Gewicht:

Liberty 30: 23 kg / Liberty 35: 26,5 kg

Voorrol:

Liberty 30 en 35 voorrol: kunstof

OpMes:

Leverbaar met uitwisselbare QC (Quick Change) casse$es

Bovenstaande QC (Quick Change) casse$es zijn uitwisselbaar met de Allet Liberty
kooimaaiers.
Bij de Alle$ Liberty 30 alleen de mosverwijderaar, bij de Liberty 35 alle casse$es:
Links van boven naar beneden: 10-messig kooimaaier, mosverwijderaar en diepverluchMng
Rechts van boven naar beneden: verMcuteer, diep verMcuteer en borstel

