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MH 445 R
Αποδοτική και ευέλικτη σκαπτική φρέζα

Αποδοτική σκαπτική φρέζα με μεγάλη ευελιξία για εργασίες ακόμη και
σε περιορισμένους χώρους. Μεγάλα επίπεδα άνεσης για σκάψιμο με
ελάχιστες απαιτήσεις σε δύναμη. Με ελάχιστους κραδασμούς χάρη
στο ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα.

Μοντέλο Τιμή

MH 445 R 
62410113913

559,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά



Πλάτος εργασίας 60 cm

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 2,2

Τιμή κραδασμών (AHW) m/s² 5,5

Στάθμη θορύβου εγγυημένη dB(A) 93

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l 0,8

Σύστημα κοπής cm 30

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης
dB(A)

2

Τύπος κινητήρα Series 550 EX OHV RS

Μετάδοση κίνησης 1V + 1R

Πλάτος εργασίας cm 45

Ονομαστική ισχύς (kW/HP) rpm 2,2 kW / 3,0 PS

Βάρος kg 37

Κυβισμός cm³ 140

Στροφές λειτουργίας Στροφές/λεπτό 3100

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) 80

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

Βασικός εξοπλισμός
Θέση καθαρισμού
Στη θέση καθαρισμού, οι λεπίδες του σκαπτικού STIHL είναι εύκολο να καθαριστούν, να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν.

Εύκολος χειρισμός γκαζιού
Οι σκαπτικές φρέζες STIHL οδηγούνται με τις δύο λαβές. Ο χειρισμός του γκαζιού βρίσκεται σε μικρή απόσταση ούτως ώστε ο χειρισμός
του ρυθμιστή στροφών στην μπάρα τιμονιού να μπορεί να γίνει άνετα με τον αντίχειρα για τέλειο έλεγχο της απόδοσης.

Αντικραδασμικό σύστημα
Το αντικραδασμικό σύστημα ενσωματώνεται στις βάσεις στήριξης των μπαρών τιμονιού. Μειώνει τους κραδασμούς στο τιμόνι, γεγονός
που μειώνει επίσης την προσπάθεια που απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος για παρατεταμένες περιόδους.

Μαχαίρια
Τα μαχαίρια του σκαπτικού STIHL έχουν ένα ειδικό σχήμα που σκάβει το έδαφος εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Σετ διαιρούμενων σκαπτικών μαχαιριών
Το σκαπτικό STIHL διαθέτει διαιρούμενα μαχαίρια τα οποία επιτρέπουν μείωση του πλάτους εργασίας, ώστε το μηχάνημα να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε στενές καλλιέργειες. Οι πλευρικοί δίσκοι προστατεύουν τα φυτά κατά το όργωμα.

Λεπίδα φρένου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωνικό φρένο για να ρυθμίσετε το βάθος εισόδου της λεπίδας.Η περιστρεφόμενη κατά 180 ° λεπίδα
φρένου, διευκολύνει την εργασία σε στενά περάσματα και στροφές. Είναι επίσης εύκολα προσβάσιμη,με δυνατότητα τριπλής ρύθμισης
ύψους.

2 Τροχοί μεταφοράς
Τα μεγάλα σκαπτικά της VIKING διαθέτουν έναν ειδικό ζεύγος τροχών μεταφοράς στο πίσω μέρος, που ανυψώνεται κατά τη διάρκεια της
εργασίας.

Κινητήρας OHV
Οι κινητήρες Briggs & Stratton με υπερσύγχρονη τεχνολογία OHV εγγυώνται υψηλή απόδοση και σταθερότητα. Αυτός ο τύπος κινητήρα
είναι σχεδιασμένος ως κινητήρας κίνησης με οριζόντιο άξονα. Ο στιβαρός τετράχρονος κινητήρας παράγει ροπή στρέψης άνω των 11 Nm,
ενώ εκπέμπει χαμηλά επίπεδα θορύβου και καυσαερίων.

Ρυθμιζόμενη λαβή
Οι λαβές ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, τόσο κατά το ύψος όσο και πλαγίως. Για μεταφορά και αποθήκευση, η λαβή απλά διπλώνεται.

Προστατευτικός κλωβός AGS 100

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/613e5b5e-e0d5-4d73-a121-1652eb1dfde5/prostateutikos-klobos-ags-100/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/613e5b5e-e0d5-4d73-a121-1652eb1dfde5/prostateutikos-klobos-ags-100/
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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

Προστατευτικός κλωβός για την ασφαλή τοποθέτηση του
περιβλήματος κιβωτίου μετάδοσης, για όλες τις σκαπτικές φρέζες.

47,00 €
(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/

