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RT 4082
Ευέλικτο χλοοκοπτικό τρακτέρ

Ευέλικτο και συμπαγές χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη
άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγαλύτερων
εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της
STIHL.

Μοντέλο Τιμή

RT 4082 
61402000004

3.249,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες



Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και... m² up to 4000

Τύπος κινητήρα LC1P92F

Ύψος κοπής mm 35-90

Πλάτος κοπής cm 80

Βάρος kg 202

Τιμή κραδασμών ahw m/s² 3

Χορτοσυλλέκτης l 250

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 0,3

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA
dB(A)

2

Κυβισμός cm³ 452

Ονομαστική ισχύς (kW/HP) 7,6 kW / 10,3 PS

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l 6

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 1,5

Εργαλείο Μ x Π x Υ cm 213x90x118

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) 100

Κιβώτιο μετάδοσης hydrostatisch

Επίπεδο κραδασμών, κάθισμα / τιμόνι m/s² 0,6

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/


/

Χαρακτηριστικά

Στροφές λειτουργίας Στροφές/λεπτό 2700

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) 86

Ονομαστική ισχύς 7,6 kW / 10,3 PS

Βασικός εξοπλισμός
Ελαστικά τύρφης
Τα μεγάλα ανάγλυφα ελαστικά προστατεύουν τον χλοοτάπητα, και δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου ορατά ίχνη.

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής
Ο μοχλός για την κεντρική ρύθμιση του ύψους κοπής βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κάθισμα και σας παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής
σε 8 διαφορετικά ύψη.

Στιβαρό πλαίσιο
Η στιβαρή κατασκευή του πλαισίου με περιμετρικό προφυλακτήρα παρέχει σταθερότητα ακόμα και για προσαρμοζόμενα μηχανήματα
όπως το χειμερινό σετ.

Αναπαυτικό κάθισμα
Το άνετο κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με το ύψος του χειριστή επιτρέπει ξεκούραστη εργασία για μεγάλα διαστήματα.

Εξαιρετικά μικρή ακτίνα στροφής
Η εξαιρετικά μικρή ακτίνα στροφής είναι ιδανική για κήπους κατάφυτους με δέντρα και θάμνους. Οι μικρές διαστάσεις και το ελεύθερο
οπτικό πεδίο προς τα εμπρός χαρίζουν μεγάλη ευελιξία.

Χαμηλό ύψος διέλευσης
Χαμηλό ύψος διέλευσης για άνετη επιβίβαση και αποβίβαση και άνετος χώρος για τα πόδια.

Σύστημα οδήγησης συλλογής
Το σύστημα οδήγησης συλλογής στις δύο πλευρές του συστήματος κοπής τραβά το χόρτο από τις άκρες και το οδηγεί στα μαχαίρια.

Εύκολη εκκένωση χορτοσυλλέκτη
Ο χορτοσυλλέκτης χωρητικότητας αδειάζει χωρίς κόπο από το κάθισμα του οδηγού. Ο σχεδιασμός του εξασφαλίζει την άνευ
υπολειμμάτων εκκένωση του χορτοσυλλέκτη. Ο καθαρισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με ευκολία.

Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ
Με την βοήθεια της μετάδοσης κίνησης με 1 πεντάλ μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα και άνετα μεταξύ της κίνησης προς τα εμπρός ή της
όπισθεν. Έτσι, η οδήγηση γίνεαι ακόμη πιο άνετη.

Ηλεκτρονικός συμπλέκτης μαχαιριού
Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.

Προαιρετικά
Εξάρτημα αλέσματος
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Αξεσουάρ

Με το έξάρτημα του αλέσματος, τα χλοοκοπτικά τρακτέρ STIHL μπορούν να μετατραπούν σε χλοοκοπτικά τρακτέρ αλέσματος. Για το
σκοπό αυτό, ο χορτοσυλλέκτης απομακρύνεται από το μηχάνημα και το εξάρτημα του αλέσματος προσαρμόζεται στη είσοδο της
εξαγωγής του χόρτου. Αυτό επιτρέπει στο χόρτο να τεμαχίζεται σε μικρά κομμάτια μέσα στο περίβλημα του συγκροτήματος κοπής, πριν
να πέσει στο έδαφος, επιστρέφοντας ζωτικά θρεπτικά συστατικά και υγρασία στο χώμα. Μέσω αυτού του φυσικού τρόπου
λιπασματοποίησης μειώνεται ο όγκος των απορριμάτων.

Συρόμενο PICK UP 300
Συρόμενο με δυνατότητα ανατροπής για πολύπλευρες κηπουρικές
μεταφορές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χειράμαξο.
Χωρητικότητα 150 l

478,40 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Εκτροπέας ADF 400
Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος. Για το μοντέλο
RT 4082.

183,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Κύλινδρος AGW 098
Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, για όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών
τρακτέρ.

362,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fc715073-34a9-4e31-a8ac-14dc3eecc718/suromeno-pick-up-300/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fc715073-34a9-4e31-a8ac-14dc3eecc718/suromeno-pick-up-300/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/04f17c48-c7db-41d2-a8ab-330c1ec49a9b/ektropeas-adf-400/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/04f17c48-c7db-41d2-a8ab-330c1ec49a9b/ektropeas-adf-400/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/6fa51388-2ade-4055-ab00-83aef5993bd0/kulindros-agw-098/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/6fa51388-2ade-4055-ab00-83aef5993bd0/kulindros-agw-098/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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Κάλυμμα AAH 200
Για την αποθήκευση και ως προστασία από σκόνη και καιρικές
συνθήκες. Για τη σειρά T4.

183,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Συσκευή διάγνωσης φορτιστή ADL 012
Συσκευή διάγνωσης φορτιστή για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ για
βέλτιστη φόρτιση και επανενεργοποίηση μπαταριών 12 V.

104,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Χειμερινή μπαταρία AAW 012
Χειμερινή μπαταρία για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ.

335,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Αλεστικό σύστημα AMK 082
Με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος. Πλάτος
κοπής 80 cm για το μοντέλο RT 4082

€

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/310f6ee0-d79e-4b6d-8512-ab6441bbd9f7/kalumma-aah-200/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/310f6ee0-d79e-4b6d-8512-ab6441bbd9f7/kalumma-aah-200/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/a155fa63-e659-40e4-822b-c8ea9a79e600/suskeue-diagnoses-phortiste-adl-012/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/a155fa63-e659-40e4-822b-c8ea9a79e600/suskeue-diagnoses-phortiste-adl-012/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/2c886692-f2d0-4322-8713-9fea0130f542/kheimerine-mpataria-aaw-012/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/2c886692-f2d0-4322-8713-9fea0130f542/kheimerine-mpataria-aaw-012/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ec9363b8-ab41-4446-93c8-bd8b6273ba03/alestiko-sustema-amk-082/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ec9363b8-ab41-4446-93c8-bd8b6273ba03/alestiko-sustema-amk-082/
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 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

145,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

