
 

 

 

 

Motosapã DAC 6500K 

Motor General Engine 

Ciclu de funcţionare 4 timpi 

Putere motor 7 CP 

Capacitate cilindrică 208 cc 

Sistem de aprindere Electronic 

Manetă oprire urgenţă - 

Pornire Manuala 

Sistem iluminat - 

Schimbător de viteze Confort 

Transmisie  Curea si lant 

Carcasă transmisie Aliaj Aluminiu 

Acţionare cabluri Mecanica 

Viteze 2 înainte + 1 înapoi 

Lățime de lucru 560-830 mm 

Adâncime de lucru Max 290 mm 

Combustibil Benzină fără plumb 

Capacitate rezervor 3l 

Consum mediu combustibil 1 l/h 

Baie de ulei motor 0.6 l 

Baie de ulei transmisie 1.5l 

Greutate 80 kg 

Suprafaţă medie lucrată 600-1000 mp/h 

Garanţie produs 24 luni 
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DAC 6500K este o motosapă puternică ce se foloseşte în grădinăritul din jurul casei dar şi în zonele de 

câmp. Destinată suprafeţelor cuprinse între 300 şi 3000 mp, poate deservi rapid grădina 

dumneavoastră.  

Motorul este fabricat de către General Engine, fiind în 4 timpi, lucru care determină o întreţinere 

uşoară în timp de către orice operator care nu are cunoştinţe avansate în industria mecanică.  

Cutia de viteze cu pinioane dispune de 3 trepte de viteze, 2 înainte şi 1 treaptă în marşarier 

reprezentând un avantaj în diminuarea timpului pentru mărunţirea solului. Acest lucru conduce la o 

săpătură perfectă a solului şi la o scădere a consumului de carburant.  

Modelul DAC 6500K, dispune de o accesorizare mare, datorită forţei pe care o dezvoltă cutia de viteze. 

Este vorba despre plug cu o brazdă, rariţă, dispozitiv de scos cartofi, cultivator, lamă de zăpadă, sistem 

de cosit cu tambur, semănătoare, roţi metalice sau de cauciuc ori o remorcă ce suportă o sarcina de 

până la 500kg. Toate accesoriile disponibile care echipează motosapa DAC 6500K au ca beneficii 

diminuarea costurilor operaţiilor după mărunţirea solului, fără a mai fi nevoie de achiziţia unui utilaj 

separat. Motosapa DAC 6500K, oferă clienţilor RURIS confort şi rapidiate în mărunţirea solului, la cel 

mai mic cost. 
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