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BRIGGS & STRATTON BM1227SE 
Střední benzínová sněhová fréza – dvoustupňová 
 
Nesčetné hodiny výzkumu, technických analýz, praktických zkoušek a testování uživateli dalo 
vzniknout sněhovým frézám Briggs & Stratton, na jejichž výkon a funkce se zákazníci mohou 
spolehnout. Dvoustupňová sněhová fréza s motorem Briggs & Stratton 1150 Snow SeriesTM, který je 
ideální do zimních podmínek, disponuje řízením Free HandTM, které umožňuje ovládat stroj jednou 
rukou, zatímco druhá ruka může měnit rychlost nebo nasměrování komínu. Masivní pneumatiky 
Arctic TracTM zvyšují záběr frézy. Velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spouštění motoru 
i bez sundání rukavic. Elektrické otáčení komínu a vyhřívané rukojeti zajišťují komfortní obsluhu frézy. 
Oboustranné kluznice pomohou zabránit poškození a udržet dobrou kontrolu na nerovném terénu. 
Halogenové světlomety vynikají jasnějším osvětlením a umožňují úklid sněhu i v brzkých ranních 
hodinách. 

 

PARAMETRY: 

motor Briggs & Stratton 1150 Snow SeriesTM   hmotnost 93 kg 
objem válce 250 cm3  ovládání směru odhozu elektrické o 200° 

typ motoru 4-takt motor OHV   kola v mm 410x120 
výkon 8 HP   startování El. 230V + startovací šňůra 
objem paliv. nádrže 3,0 l   materiál šneku ocelový, se zuby 
šířka záběru v mm 690   průměr šneku v mm 300 
výška záběru v mm 530  komín výhozu ocel 
počet rychlostí 6 vpřed / 2 vzad  světlomety ano 
Převodovka s možností samost. ovládání jednotlivých kol  vyhřívané rukojeti ano 

 

 
  Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění. 
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