MM691150E

LUME-

KORISTUSMASINAD

Murray tutvustus
Taskukohase hinnaga ja tõhusaid Murray tooteid on kasutatud tööde tegemiseks juba üle
90 aasta. Tänapäeval kannab Murray – Briggs & Strattoni õueseadmete tooteperekonna
liikmena – uhkelt oma muru- ja aiaseadmete motot „Get it done. Go have fun.” Eranditult
maailma juhtivate Briggs & Strattoni mootoritega käitatavad Murray masinad sobivad
täiuslikult tänapäeva tarbijatele, kes nõuavad oma hõivatud elustiili lihtsustamiseks
töökindlat ja kvaliteetset toodet.
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Murray lumepuhurid on kartmatud, kuid ei nõua seda teilt. Nad on teie truud kaastöölised ja valmis teid välja
kaevama ükskõik missugusest lumeuputusest. Alates tagatrepi harjamisest ja lõpetades garaažitee sahkamisega –
kõigeks sobivad vaprad Murray lumepuhurid, mis suudavad teie talvepäeva kindlasti helgemaks teha. Lõppude
lõpuks on nende käitajateks maailma parimad Briggs & Strattoni mootorid. Nii et ärgake talveunest ja te võite
olla kindel, et Murray lumepuhuri abil saate oma tööd kiiresti tehtud!

Briggs & Strattoni talvemootorid
Briggs & Stratton Snow SeriesTM-i mootorid
Suure mahuga kütusepaak
Pikem tööaeg ja vähem tankimisi
Võimsus
Suurepärane liitrivõimsus

Mootorite põhitunnused

Käivitamine
Külmumiskindlad trosskäivitid
Elektronsüüde tagab kindla käivituse ka rasketes tingimustes

• Mehaaniline pöörete regulaator

Vaikne
Alumineeritud terasest summuti on vaikne ja pikaajalise korrosioonikindlusega.

• Malmhülsid
• Topeltkuullaagrid

Kasutuskindlus
Täielikult kalibreeritud karburaator – puudub õhuklapi seadistuse vajadus

• Suuremõõtmeline külma ilma
käivituskäepide
• Külmkäivitust lihtsustav kütuserikasti
• Käivitust kergendav talvine õli

Briggs & Stratton Professional SeriesTM-i mootorid
Super Lo-Tone™-i summuti
Tagab vaiksema töö
PlatinumTM-i süüteküünal
Pikem kasutusaeg võimaldab pikemaid hooldusvälpi
Kütusetorustiku sulgeklapp
Väldib transpordi ajal karburaatori üleujutamist
Kõrge õlitäiteava
Võimaldab lihtsat ja muretut õli lisamist
Suure mahuga kütusepaak
Pikem tööaeg ja vähem tankimisi
Külgepolditav trosskäiviti
Tugev ja lihtsalt hooldatav
Muudetav kiirus
Suurendab tõhusust ja võimaldab vajaduse korral suurimat võimsust
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Alates tagatrepi harjamisest ja lõpetades garaažitee sahkamisega – kõigeks sobib vapper Murray
lumepuhur, mis suudab teie talvepäeva kindlasti
helgemaks teha. Nii et laske usaldusväärsel
Murray lumepuhuril aidata teie tööd kiiresti
ära teha!

Üheastmeline
Briggs & Stratton 800 Snow Series'i
mootoriga üheastmeline lumepuhur
sobib kõige paremini kergemate
tööde jaoks. See lumepuhur on
parim siseõuede, terrasside või
teeradade puhastamiseks. Kerge,
hõlpsalt hoiundatav ja lihtsalt
kasutatav lumepuhur puhastab
igal kasutuskorral kuni aluspinnani.
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Kerged kaheastmelised
Murray lumepuhurite sarjas on kaks kerget kaheastmelist
lumepuhurit. Mõlemal mudelil on võimas Briggs & Stratton
Snow Series'i mootor ja 24”/ 61 cm töölaius, mis teeb sellest
suurepärase kõnniteede ja sissesõitude lumepuhuri.

MS55800E

ML61750R

ML61900R

Omadused
• Briggs & Stratton 800 Snow
Series'i mootor
• 22” / 55 cm puhastuslaius
• Teoga käitatav käiguajam
• Trosskäiviti ja elektrikäiviti
• Käsitsi 220° pööratav paisktoru
• Paisktoru käsitsi kallutus

Omadused
• Briggs & Stratton 750 Snow
Series'i mootor
• 24” / 61 cm puhastuslaius
• Hõõrdkettaga käiguajam
• Trosskäiviti
• Käsitsi 190° pööratav paisktoru
• Paisktoru käsitsi kallutus

Omadused
• Briggs & Stratton 900 Snow
Series'i mootor
• 24” / 61 cm puhastuslaius
• Hõõrdkettaga käiguajam
• Trosskäiviti
• Vasakpoolse vändaga 190°
pööratav paisktoru
• Paisktoru käsitsi kallutus

Keskmised kaheastmelised

Raske kaheastmeline

Snow Series'i mootoriga keskmised kaheastmelised lumepuhurid
sobivad rasketesse lumeoludesse. Mõlemad mudelid on
varustatud elektrikäivitiga, mis on külma ilma korral väga oluline.

Seda suure raamiga kaheastmelist lumepuhurit käitab Briggs & Stratton 1650
Professional Series'i mootor. Lumepuhuril
on palju häid omadusi, nagu 76 cm
puhastuslaius ning 6 edasi- ja 2
tagasikäiguga käiguajam.

MM691150E

MM691150E

MM741450E

MH761650SE

Omadused
• Briggs & Stratton 1150 Snow
Series'i mootor
• 27” / 69 cm puhastuslaius
• Hõõrdkettaga käiguajam
• Elektriline käivitussüsteem
• Keskmise vändaga 190°
pööratav paisktoru
• Paisktoru kaugkallutus

Omadused
• Briggs & Stratton 1450 Snow
Series'i mootor
• 29” / 74 cm puhastuslaius
• Hõõrdkettaga käiguajam
• Elektriline käivitussüsteem
• Keskmise vändaga 190°
pööratav paisktoru
• Paisktoru kaugkallutus

Omadused
• Briggs & Stratton 1650 Professional
Series'i mootor
• 30” / 76 cm puhastuslaius
• Roolitav käiguajam
• Elektriline käivitussüsteem
• Elektriliselt 200° pööratav paisktoru
• Paisktoru elektriline kallutus
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Mudel

MS55800E

Astmete arv

Üheastmeline

Liik
Tigu / paiskur
Puhastuslaius
Sissepääsu kõrgus
Teo ehitus

22 tolli (55 cm)
12,5 tolli (32 cm)
Termoplastne uretaan

Teo läbimõõt

10 tolli (25,4 cm)

Teo laagrite tüüp

Topeltkuullaager

Teo reduktori materjal

puudub

Paiskuri läbimõõt

puudub

Paiskuri tüüp

puudub

Mootor
Mootori sari

Briggs & Stratton
800 Snow Series

Mootori töömaht
Mootori tüüp
Käivitussüsteem

205 cm3
4-taktiline, rippklappidega
Trosskäiviti
230 V elektrikäiviti

Kütusepaagi maht
Paagi ehitus
Mootoriõli

2,8 liitrit
Nailon
0W-30, sünteetiline

Paisktoru
Paisktoru ehitus
Paisktoru pööramine
Paisktoru kallutus

Plast
Käsitsi 220°
Käsitsi

Käiguajam
Käiguajam
Käikude arv
Rehvide suurus
Turvis

Teoga käitatav
puudub
8” x 2” (20 x 5 cm)
puudub

Käepide/juhtseadised
Free Hand Control™

puudub

Esilaternad

puudub

Tugisuusad

puudub

Tarvikud
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s = roolitav

e = elektrikäiviti

r = trosskäiviti

Hangelõikur

puudub

Hoiukate

puudub

Lumekabiin

puudub

ML61750R

ML61900R

MM691150E

MM741450E

MH761650SE

Kaheastmeline

Kaheastmeline

Kaheastmeline

Kaheastmeline

Kaheastmeline

kerge

kerge

keskmine

keskmine

raske

24 tolli (61 cm)

24 tolli (61 cm)

27 tolli (69 cm)

29 tolli (74 cm)

30 tolli (76 cm)

20 tolli (51 cm)

20 tolli (51 cm)

19,75 tolli (50 cm)

19,75 tolli (50 cm)

19,75 tolli (50 cm)

Teras – topeltsälgatud

Teras – topeltsälgatud

Teras – saehammas

Teras – saehammas

Teras – hambuline

10 tolli (25,4 cm)

10 tolli (25,4 cm)

12 tolli (30 cm)

12 tolli (30 cm)

14 tolli (36 cm)

Plastpuks

Plastpuks

PM-puks

PM-puks

Plastpuks

Kerge alumiinium

Kerge alumiinium

10 tolli (25,4 cm)
3 laba

10 tolli (25,4 cm)

Keskmine alumiinium
12 tolli (30 cm)

Keskmine alumiinium

Raske valuteras

12 tolli (30 cm)

12 tolli (30 cm)

3 laba

3 laba

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

750 Snow Series™

900 Snow Series™

1150 Snow Series™

1450 Snow Series™

1650 Professional Series™

163 cm

205 cm

250 cm

305 cm

342 cm3

4-taktiline, rippklappidega

4-taktiline, rippklappidega

4-taktiline, rippklappidega

Trosskäiviti

Trosskäiviti

Trosskäiviti

230 V elektrikäiviti

230 V elektrikäiviti

230 V elektrikäiviti

3,0 liitrit

3,0 liitrit
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4-taktiline, rippklappidega
Trosskäiviti

3

4-taktiline, rippklappidega
Trosskäiviti

3 laba

3

3 laba

3

2,8 liitrit

2,8 liitrit

3,0 liitrit

Metall

Nailon

Nailon

Plast

Plast

0W-30, sünteetiline

0W-30, sünteetiline

0W-30, sünteetiline

0W-30, sünteetiline

0W-30, sünteetiline

Plast

Plast

Plast

Plast

Teras

Käsitsi, 190°

Vasakpoolne vänt,

Keskmine vänt, 190°

Keskmine vänt, 190°

Elektriline, 200°

190° (3,5 pööret)

(3,5 pööret)

(3,5 pööret)

Käsitsi
Hõõrdketas
6 edasi / 2 tagasi

Käsitsi

Kaug

Kaug

Hõõrdketas

Hõõrdketas

Hõõrdketas

6 edasi / 2 tagasi

6 edasi / 2 tagasi

6 edasi / 2 tagasi

Elektriline
Käiguajam
6 edasi / 2 tagasi

13” × 5” (33 × 13 cm)

13” × 5” (33 × 13 cm)

15” × 5” (38 × 13 cm)

16” × 4,8” (41 × 12 cm)

16” × 6,5” (41 × 17 cm)

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

Arctic Trac™

puudub

puudub

Standard

Standard

Standard

puudub

Standard

Standard

Standard

Standard

Teras, mittepööratav

Teras, mittepööratav

Teras, pööratav

HDPE, pööratav

HDPE, pööratav

Tugisuusad

Tugisuusad

Tugisuusad

puudub

puudub

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

puudub

puudub

valikuline

valikuline

valikuline
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Maaletooja

Edasimüüja

Kõik näidatud tooted ei ole teie piirkonnas müügil.
Pöörduge täpsustamiseks kohaliku edasimüüja poole.
Tehnilised andmed ja joonised ei ole siduvad. Tootja ei vastuta trükivigade eest.
Tootja tunnustatud varuosad, tarvikud ja hooldusvahendid on müügil ainult volitatud edasimüüja juures. ©2013 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
Me jätame endale õiguse vahetada mudeleid ja muuta tehnilisi andmeid ette teatamata.

www.murray.com
Standardi SAE J1940 kohased võimsused on näidatud Briggs & Strattoni määratud pöördemomendi alusel.
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