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HSA 25 Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι θάμνων
Ψαλίδι θάμνων επαναφορτιζόμενο

Ευκαιρία

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και
περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θά- μνων
με μικρά φύλλα, μέγιστη διάμετρος κλαδιών 8 mm. Εφο- διασμένο με
μαχαίρι χόρτου, είναι επίσης κατάλληλο για ξάκρι- σμα του γκαζόν
γύρω από πλακόστρωτα, παρτέρια με λουλούδια και τοίχους.
Εργονομική λαβή με επένδυση από καουτσούκ, μαχαίρι διπλής
διαδρομής για δυνατή κοπή και χαμηλούς κραδασμούς, βάρος 0,6 kg
d. Η μπαταρία είναι κατάλληλη μόνο για το μοντέλο HSA 25.

Μοντέλο Τιμή

HSA 25 Ψαλίδι θάμνων με
μπαταρία 
45150113506

ήταν 139,00 €

99,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024

    

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 70

Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας λεπτά έως 110

Δονήσεις m/s² 1,2

Βάρος kg 0,6

Μήκος κοπής cm 20

Απόσταση δοντιών mm 19

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 80

Συνολικό μήκος cm 50

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου PRO

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

Βασικός εξοπλισμός
Μοχλός ασφάλισης
Εύκολα προσβάσιμος μοχλό ασφάλισης που εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία.

Φορτιστής HSA 25
Ισχυρός φορτιστής που περιλαμβάνεται στο πακέτο και μπορεί να τοποθετηθεί και σε τοίχο, αν είναι απαραίτητο.

Μπαταρία Ιόντων λιθίου
Ισχυρή μπαταρία 10,8 V ιόντων λιθίου 21,6 Wh (2,0 Ah) επιτρέπει λειτουργία έως 110 λεπτά. Η μπαταρία είναι καλά προστατευμένη και
μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα.

Λεβιές ταχύτητων
Μεγάλος, εργονομικός μοχλός για εύκολο χειρισμό της συσκευής.

Μαλακή λαβή
Χάρη στην εργονομική λαβή του καουτσούκ το HSA 25 είναι ασφαλές και άνετο στο χέρι.

Εργαλεία Κοπής
Δύο υψηλής ποιότητας εργαλεία κοπής περιλαμβάνονται. Ένα μαχαίρι θάμνων με 170 χιλιοστά μήκος κοπής για καλλωπιστικά δένδρα
και θάμνους. Και ένα μαχαίρι χόρτου με 115 χιλιοστά πλάτος κοπής για την κοπή και το κλάδεμα του χόρτου και των άκρων του γκαζόν
άκρα. Τα εργαλεία κοπής αλλάξουν γρήγορα και χωρίς εργαλεία.

Τσάντα μεταφοράς
The textile carry case allows for neat storage of the HSA 25, charger, battery and cutting attachments.

Κουμπί γρήγορης αλλαγής λεπίδων
Οι λεπίδες μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και χωρίς εργαλεία.

Μαχαίρι διπλής διαδρομής
Μαχαίρι διπλής διαδρομής για δυνατή κοπή και χαμηλούς κραδασμούς. Ιδανικό για κοπή θάμνων, κλάδεμα και περιποίηση φραχτών.
Μέγιστη διάμετρος κλαδιών 8mm.

Μπαταρία για HSA 25
Μπαταρία ιόντων λιθίου για HSA 25, 21,6 Wh (10,8 V, 2,0 Ah),
χρόνος λειτουργίας έως 110 λεπτά.

39,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/4f958270-718a-4e12-a997-d45ddd9406e8/mpataria-gia-hsa-25/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/4f958270-718a-4e12-a997-d45ddd9406e8/mpataria-gia-hsa-25/
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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

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Τηλεσκοπικός σωλήνας για HSA 25
Επιτρέπει εργασία με το HSA 25 σε όρθια στάση. Αλλαγή μπαταρίας
στη λαβή χειρισμού, τηλεσκοπικός σωλήνας 95 –110 cm χωρίς
διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες
χαμηλής αντίστασης.

37,85 €
(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/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/cdc3b0ae-e4d7-4877-ab7c-186027bab155/teleskopikos-solenas-gia-hsa-25/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/cdc3b0ae-e4d7-4877-ab7c-186027bab155/teleskopikos-solenas-gia-hsa-25/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

