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Silnik spalinowy HONDA GX160 QX3
- GX160H2QX3OH
Cena brutto

1 599,00 zł

Cena netto

1 300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GX160H2QX3OH

Kod producenta

GX160H2QX3OH

Producent

HONDA

Opis produktu
Silnik spalinowy HONDA GX160 QX3
GX 160H1 QX3 OH 4,8 KM - dane techniczne
ModelGX 160H1 QX3 OH 4,8 KM
Typ silnikaczterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem,
poziomy wał
Typ cylindrastal
Tym wałupoziomy
Pojemność skokowa163 cm3
Średnica x skok68 x 45 mm
Kompresja8,5 : 1
Moc max.3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr-1
Moc ciągła2,5 kW (3,4 KM) / 3000 obr-1 2,9 kW (3,9 KM) / 3600 obr-1
Max moment obrotowy10,3 Nm / 1,05 kgm / 2500 obr-1
Zapłonelektroniczny
Rozruchręczny (opcja: starter elektryczny)
Pojemność zbiornika paliwa3,10 l
Zużycie paliwa1,4 l/h / 3600 obr-1
Pojemność miski olejowej0,6 l
Wymiary (dł x szer x wys)312 x 362 x 346 mm
Masa15,0 kg
Produkt oryginalny, fabrycznie nowy,
Szanowni Państwo jeśli istnieje cień wątpliwości co części/elementu do Państwa urządzenia/maszyny, to w razie wątpliwości
prosimy o kontakt i podanie numeru seryjnego maszyny, co pozwoli na uniknięcie pomyłki.
Adam Żymła – specjalista d/s części zamiennych
Tel : 032 275 32 26 wew 14, +48 609 893 929 E-mail: adamzymla@wobis.pl
Damian Kwiotek – specjalista d/s części zamiennych
Tel : 032 275 32 26 wew 15, +48 693 325 371 E-mail: damiankwiotek@wobis.pl

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w
naszej firmie.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowej informacji co do ceny, porady w doborze części, nie znacie Państwo
dokładnie modelu czy typu maszyny to do Państwa dyspozycji pozostają specjaliści, którzy postarają się pomóc i
doradzić.
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Nasi pracownicy udzielą Państwu szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy
pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić Państwu szczegółowej odpowiedzi.
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