
   

  

      

  
Fotografia are caracter informativ.  Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de 

ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.  

 

AGT3DF GX340 Alpine 

MOTOCOSITOARE 

 
 

Motocositoarea AGT3DF ALPINE este special concepută pentru utilizare pe 

pante înclinate de până la 30˚ datorita motorului profesional HONDA GX340 
HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocositoarei: 

 
 

● diferential cu dispozitiv de blocare; 
● sistem de frânare intependent pe cele două roți; 
● roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită; 

● pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil; 
● sistem de lubrifiere al motorului imbunătățit; 

● carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea 
combustibilului pe pante înclinate. 
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MOTOR    HONDA 
Tip:     OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer 

Model:    GX 340 HIGH INCLINATION 
Filtru de aer:   dual 

Capacitate cilindrica:  338 cm3 

Raport de compresie:  8.2:1 
Putere maxima:   11 CP 

Combustibil:    benzina fara plumb 
Pompa de combustibil:  Da 

Capacitate rezervor:  6,1 l 
Sistem de pornire:   cu demaror mecanic 
Consum:    3,1 l/h la 8,4 CP/3600 rpm 

 

 
MOTOCOSITOARE: 
 
Ambreiaj:    conic cu control inversat 
 

Cutie de viteze: in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) 
 

Viteze    1°: 1,3 km/h - 2°: 2,4 km/h - 3°: 3.6 km/h 
1°R: 1,3 km/h - 2°R: 2,4 km/h - 3°R: 3,6 km/h 

 

Diferential:    cu dispozitiv de blocare şi manetă de control 
 

Sistem de franare:               independent pe fiecare roata, cu maneta 
separata de control si dispozitiv de blocare 
pentru stationare 

 
Transmisie:  profesională, în baie de ulei 

 
Bara de taiere:  127/144 cm SF (paioase)  

127/137 cm SP Tirol (iarba) 

 
Dispozitive de siguranta: maneta de ambreiaj cu dubla actionare si 

debreiere in cazul pierderii controlului asupra 
masini  (fara oprirea motorului) 

  

Priza de putere: independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
  

 
Ghidonul:  reglabil în înălţime şi în lateral, rotire la 

180°, sistem antivibraţii 

 
         Roti motoare:   Pneumatice 21*11-8”, ecartament fix 

  
Greutate:    122 kg   

 


