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HLA 56, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών
φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης
κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη
από -45° έως + 90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά.
Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm, βάρος 3,8 kg.

Μοντέλο Τιμή

HLA 56 
HA010112900

239,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Αξεσουάρ

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

    

Βάρος kg 3,8

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 88

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s² 1,5/1,5

Πλάτος κοπής cm 45

Απόσταση δοντιών mm 30

 Με κοπτικό εξάρτημα, προφυλακτήρα, χωρίς μπαταρία
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
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Μπαταρία AK 30
Συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου για τη νέα σειρά
επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων COMPACT με τάση 36 V και
χωρητικότητα 180 Wh. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
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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

τον τύπο της συσκευής. Με ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (LED).
Συμβατή με AL 101, AL 100, AL 300 και AL 500.

164,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Φορτιστής AL 101
Φορτιστής για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς
COMPACT. Με Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED) καλώδιο με
ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν
απαιτείται.

50,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Καπάκι μπαταρίας AK
Για κλείσιμο της υποδοχής μπαταρίας σε όλα τα επαναφορτιζόμενα
μηχανήματα STIHL COMPACT. Προστατεύει από την σκόνη και
άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.

3,36 €
(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.

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/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
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/8db10835-fc58-4cb1-8b41-cdf34124313e/kapaki-mpatarias-ak/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/8db10835-fc58-4cb1-8b41-cdf34124313e/kapaki-mpatarias-ak/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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 Προσωπική παράδοση

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/p/personaldelivery/

