
 

 

   

 

 

POWERSAFE 338 
 

/ Řada PowerSafe 

Jednoosé malotraktory řady PowerSafe jsou vybavené patentovanou hydraulickou spojkou PowerSafe, která zaručuje 
maximální spolehlivost, komfort a celkovou bezpečnost obsluhy. 

Umožňují splnit všechny požadavky týkající se úpravy a zpracování půdy, péče o zahradu, údržbu zelených ploch, 
údržbu vinic nebo veřejných ploch a prostranství. Dvoukolové traktory naleznou využití po celý rok. Díky své 
ovladatelnosti a snadnému použití jsou jednoosé malotraktory PowerSafe Ferrari vhodné pro širokou škálu uživatelů od 
hobby až po profesionální použití. 

/ Jednoosý malotraktor 338 PowerSafe 

Multifunkční reverzní jednoosý malotraktor o výkonu 10,7 HP s hydraulickou spojkou PowerSafe a pracovním záběrem 
66 cm. Otočná řídítka o 180° umožňují využití stroje k přední i zadní agregaci přídavného nářadí. 

/ Vybavení: 

• převodovka se třemi rychlostmi vpřed a třemi vzad 

• Hydraulická spojka PowerSafe 

• Uzávěrka diferenciálu 

• Nastavitelná řídítka otočná o 180°  
• nezávislá vývodová hřídel s uložením v olejové lázni, 990 

ot./min 

• parkovací brzda 

• nastavitelná řídítka montovaná na tlumičích vibrací 
• bezpečností zařízení: automatické vypnutí motoru pro 

uvolnění spojkové páky 

• kola 5,0-10 

 

/ Technická specifikace 

Motor Honda GX270 Honda GX340 Kohler KD350 

Výkon kW/HP 6,3/8,4 8/10,7 5,5/7,5 

Palivo benzín benzín diesel 

Řazení ANO, pomocí páky z místa obsluhy 

Startér ruční (táhlo)/elektrický ruční (táhlo) ruční (táhlo)/elektrický 
Vývodová hřídel nezávislá na pojezdu, v olejové lázni, 990 ot./min. 
Počet rychlostí 3+3 

Brzdy Na obou kolech 
Uzávěrka 

diferenciálu 
ano 

Hmotnost 106 kg (Honda GX340, kola 5.0-10) 
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