
Sněhové f rézy

ML61750R

22 990,-
 ▶ ocelový šnek se zuby
 ▶ pneumatiky Arctic Trac™  

s masivním vzorkem
 ▶ kovové oboustrané kluznice

Model MURRAY  ML61750R
Sněhová fréza benzínová malá dvoustupňová
Objednací číslo 1696212
Motor B&S Snow series, 163 cm3

Typ motoru 4-taktní motor OHV 750 Snow
Výkonová kategorie 4 HP
Průměr šneku 25,4 cm
Materiál převodovky šneku ocelový – dvojitý se zuby
Šířka záběru 61 cm
Výška záběru 51 cm
Rychlosti 3 vpřed / 1 vzad
Ovládání směru odhozu 190°
Startování ruční, startovací šňůra
Pneumatiky Arctic TracTM 33 × 13 cm
Světlomet ne
Hmotnost 80 kg
Závějové lišty ne
Objem palivové nádrže 2,8 l



AKCE

Model BS822E BM924E BM1227SE
Sněhová fréza benzínová malá jednostupňová střední dvoustupňová střední dvoustupňová
Objednací číslo 1696252 1696254 1696255
Motor B&S Snow series, 205 cm3 B&S Snow series, 205 cm3 B&S Snow series, 249 cm3

Typ motoru 4-taktní motor OHV 800 Snow 4-taktní motor OHV 900 Snow 4-taktní motor OHV 1150 Snow
Výkonová kategorie 5,5 HP 6,5 HP 8 HP
Průměr šneku 25,4 cm 30 cm 30 cm
Materiál převodovky šneku termoplast – uretan ocelový – zuby ocelový – zuby
Šířka záběru 55 cm 61 cm 69 cm
Výška záběru 32 cm 50 cm 53 cm
Rychlosti - 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu 200° 200° elektricky 200° elektricky
Startování ruční, startovací šňůra el. 230 V + startovací šňůra el. 230 V + startovací šňůra
Pneumatiky 20 × 5 cm Arctic TracTM 38 × 13 cm Arctic TracTM 41 × 12 cm
Světlomet ano ano ano
Hmotnost 42 kg 89 kg 91 kg
Závějové lišty ne volitelně volitelně
Objem palivové nádrže 2,8 l 3 l 3 l

BM1227SE

48 990,-37 990,-

BM924E

Sněhové frézy Briggs & Stratton jsou specifické pro svoji mimořádnou výbavu, výkon a celkové sladění všech technologií. 
Nabízejí to nejlepší, co vývojáři Briggs & Stratton vymysleli. Jsou testovány v nejtužších mrazech v Kanadě a nikdy Vás 
nezradí. Pokud hledáte maximální kvalitu ve spojení s pracovním komfortem, sněhové frézy Briggs & Stratton jsou ty 
pravé.

 ▶ profesionální převodovka Easy Turn™ 
pro snadné otáčení

 ▶ ocelový šnek se zuby
 ▶ elektricky ovládaný deflektor
 ▶ aretace rychlosti
 ▶ hliníkové pouzdro převodovky
 ▶ pneumatiky Arctic Trac™  

s masivním vzorkem
 ▶ HDPE oboustrané kluznice
 ▶ vyhřívané rukojeti

 ▶ ocelový šnek se zuby
 ▶ elektricky ovládaný deflektor
 ▶ aretace rychlosti
 ▶ pneumatiky Arctic Trac™  

s masivním vzorkem
 ▶ kovové oboustrané kluznice

BS822E

 ▶ lehké starty v nízkých teplotách
 ▶ snadno nastavitelný deflektor

16 990,-
19 990,-



AKCE

 ▶ profesionální převodovka Easy 
Turn™ pro snadné otáčení

 ▶ ocelový šnek s pilovitým okrajem
 ▶ elektricky ovládaný deflektor
 ▶ aretace rychlosti
 ▶ litinové pouzdro převodovky
 ▶ pneumatiky X-Trac™  

s masivním vzorkem
 ▶ HDPE oboustrané kluznice
 ▶ vyhřívané rukojeti

 ▶ ocelový šnek s pilovitým okrajem
 ▶ pneumatiky  X-Trac™ s masivním 

vzorkem
 ▶ kovové oboustrané kluznice

CH61900 CM741450SE

47 990,-25 990,-
Model CANADIANA CH61900 CANADIANA CM741450SE
Sněhová fréza benzínová velká dvoustupňová velká dvoustupňová
Objednací číslo 1696052 1696229
Motor B&S Snow series, 205 cm3 B&S Snow series, 305 cm3

Typ motoru 4-taktní motor OHV 900 Snow 4-taktní motor OHV 1450 Snow
Výkonová kategorie 6,5  HP 10,5  HP
Průměr šneku 30 cm 30 cm
Materiál převodovky šneku ocelový – pilovitý ocelový – pilovitý
Šířka záběru 61 cm 74 cm
Výška záběru 53 cm 53 cm
Rychlosti 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu ovládání klikou 190° elektrické ovládání 200°
Startování ruční, startovací šňůra el. 230 V + startovací šňůra
Pneumatiky X-TracTM 33 × 13 cm X-TracTM 41 × 12 cm
Světlomet ne ano
Hmotnost 80 kg 125 kg
Závějové lišty volitelně volitelně
Objem palivové nádrže 3 l 3 l

Sněhové frézy CANADIANA a SIMPLICITY patří též do portfolia společnosti Briggs & Stratton, největšího výrobce 
sněhových fréz a díky tomu je u nich zaručena maximální spolehlivost a použití těch nejmodernějších technologií. 
Chcete-li skutečnou kvalitu bez kompromisů, spolehněte se na dlouholeté zkušenosti společnosti Briggs & Stratton  
s vývojem motorů do extrémních podmínek.

SIMPLICITY SI822EX
jednostupňová
1695879
B&S Snow series, 205 cm3

4-taktní OHV 800 Snow
5,5  HP
25,4 cm
termoplast uretan
55 cm
32 cm
rotací šneku pohyb vpřed
200° na řídítkách
el. 230 V + startovací šňůra
20 × 5 cm
ne
42 kg
ne
2,8 l

 ▶ lehké starty v nízkých teplotách
 ▶ snadno nastavitelný deflektor

15 990,-
18 990,-

SI822EX


