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FSA 45 Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με
ενσωματωμένη μπαταρία

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές
εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι.
Ενσωματωμένη μπαταρία με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας
και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία
εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή
άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα
χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Βάρος2,3 kg. Χρόνος
φόρτισης μπαταρίας 145 / 210 λεπτά (80 % / 100 % αντίστοιχα).

Μοντέλο Τιμή

FSA 45 
45120115700

139,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

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

    

Κοπτικό εξάρτημα PolyCut 2-2

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου

Διάμετρος κοπής mm 250

Συνολικό μήκος cm 110

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 87

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 1,7/4,9

Βασικό κοπτικό εξάρτημα PolyCut 2-2

Χρόνος λειτουργίας με PolyCut 2-2 λεπτά έως 20

Χρόνος λειτουργίας με μεσινέζα λεπτά έως 12

 Χωρίς εργαλεία
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χρήση
 Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογη τη χρήση.
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Χαρακτηριστικά

Βασικός εξοπλισμός
Τηλεσκοπικός άξονας
Με ένα τηλεσκοπικό μήκος 170 mm σε 8 θέσεις το FSA μπορεί να ρυθμιστεί βέλτιστα προς το ύψος του χρήστη και εξασφαλίζει
εργονομία και δύναμη κατά την εργασία. Για την προσαρμογή δεν απαιτούνται εργαλεία.

Ρυθμιζόμενη λαβή
Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 βήματα χωρίς εργαλεία σε μια γωνία 120 °.

Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
Η μονάδα κοπής χόρτου μπορεί να πάρει κλίση μέχρι και 68 ° σε 4 βήματα με μια γωνία.

Κάθετη κοπή άκρων
Η κεφαλή κοπής μπορεί να περιστραφεί κατά 90 °, έτσι ώστε να η κοπή των άκρων να γίνεται παιχνίδι.

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
Το υπόλοιπο εργασίας ή χρόνος φόρτισης μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού. Τέσσερα LED φωτάκια σε
πράσινο ή κόκκινο δείχνουν την κατάσταση φόρτισης ή δυσλειτουργίες.

Αθορυβη λειτουργία
Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL COMPACT είναι τόσο αθόρυβα που δεν χρειάζεται να φοράτε ωτασπίδες.

Αποθήκευση ανταλλακτικά μαχαίρια
Τα μαχαίρια μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν αφού το μηχάνημα διαθέτει ειδικό χώρο αποθήκευσης έως έξι εφεδρικών λεπίδων με
άμεση πρόσβαση.

Αποστατήρας
Το FSA 45 διαθέτει έναν αποστάτη για ακριβή και απαλή κοπή γύρω από τα φυτά και άλλα αντικείμενα καθώς επίσης και την προστασία
από φθορές. Ο αποστατήρας μπορεί να αυξηθεί ή να διπλωθεί προς τα κάτω όταν απαιτείται.

Κλειδί ενεργοποίησης
Η χρήση της συσκευής είναι δυνατή μόνο με το κλειδί ενεργοποίησης. Όταν το κλειδί έχει αφαιρεθεί, η συσκευή για την προστασία από
ακούσια λειτουργία απενεργοποιείται. Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται με ασφάλεια.

Καλώδιο φόρτισης
Η δύναμή του προέχεται από την 18V ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου η οποία φορτίζεται πολλή εύκολα με το καλώδιο φόρτισης.

Συμπαγές και εργονομικό
Άριστα ισορροπημένο μηχάνημα ιδανικό για καθαρή κοπή και υψηλή απόδοση. Το FSA 45 είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και εργονομικό
παρέχοντας ελευθερία κινήσεων.

Μαλακή λαβή και κρίκος ανάρτησης
Χάρη στη μαλακή χειρολαβή με μοχλό κλειδώματος, ο χρήστης έχει το χορτοκοπτικό του πάντα υπό έλεγχο. Με τη θηλιά για τοποθέτηση
σε τοίχο μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα και με ασφάλεια.
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Αξεσουάρ

 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

Ανταλλακτικά μαχαίρια (8) PolyCut 2-2
PolyCut 2-2 πλαστικά μαχαίρια

2,50 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2
Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2

15,80 €
(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/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/2da5c7b6-c229-40ee-8bce-a7e3c12c9dba/polycut-2-2-plastika-makhairia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/2da5c7b6-c229-40ee-8bce-a7e3c12c9dba/polycut-2-2-plastika-makhairia/
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/9856d576-0127-43cc-a639-b68b37bc92ef/kephale-kopes-polycut-2-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/9856d576-0127-43cc-a639-b68b37bc92ef/kephale-kopes-polycut-2-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/
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