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FSA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Ισχύς, εργονομία και τέλεια ισορροπία

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για κούρεμα και περιποίηση άκρων
πολύ υψηλών επιδόσεων. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, μαλακή
λαβή, ρυθμιζόμενη λαβή και αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας με το
χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος. Αθόρυβο, δεν απαιτείται
προστασία των αυτιών.

Μοντέλο Τιμή

FSA 56 χωρίς μπαταρία και
φορτιστή 
45220115700

189,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

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

    

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου COMPACT

Βάρος χωρίς μπαταρία kg 2,5

Διάμετρος κοπής mm 280

Συνολικό μήκος cm 147

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 3,5/3,5

Κοπτικό εξάρτημα AutoCut 2-2

Χρόνος λειτουργίας με AK 10 λεπτά έως 25

Χρόνος λειτουργίας με AK 20 λεπτά έως 50

Χρόνος λειτουργίας με AK 30 λεπτά έως και

 Χωρίς εργαλεία
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
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Βασικός εξοπλισμός

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

Μαλακή λαβή μοχλού ελέγχου
Μαλακή λαβή του μοχλού ελέγχου για το άνοιγμα και το κλείσιμο της λειτουργίας. Η λαβή απορροφά μέρος των δονήσεων και αυτό κάνει
την εργασία εξαιρετικά άνετη.

Κυκλική λαβή
Η γωνία λαβής μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία χρησιμοποιώντας μια βίδα. Είναι ιδανικό για εργασία σε περιορισμένους χώρους,
π.χ. για τον καθαρισμό ανάμεσα σε θάμνους και παρτέρια.

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

Σωλήνας μεταβλητού μήκους
Χάρη στην ελεύθερα ρυθμιζόμενη τοξωτή λαβή και στον σωλήνα μεταβλητού μήκους, το τέλεια ζυγισμένο χορτοκοπτικό FSA 56
προσαρμόζεται άριστα στο ανάστημα και στην τεχνική εργασίας σας.

Τοποθέτηση μπαταρίας σε 2 στάδια
Η μπαταρία μπορεί να εισαχθεί στη συσκευή σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο ασφάλισης - ενδιάμεση θέση - η μπαταρία στερεώνεται στη
συσκευή, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Στο δεύτερο στάδιο ασφάλισης - η θέση λειτουργίας - η μπαταρία έχει εισέλθει πλήρως και το
μηχάνημα λειτουργεί κανονικά.

Πρακτικός αποστατήρας
Πρακτικό στήριγμα απόστασης για το κούρεμα του γρασιδιού κατά μήκος εμποδίων και γύρω από τα δέντρα και τους θάμνους.

Κεφαλή κοπής AutoCut 2-2
Ημιαυτόματη κεφαλή κοπής 2 νημάτων για κοπή χόρτου γύρω από
εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια, και για εκτάσεις με χόρτο.
Κόβει εξαιρετικά γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα άκρα της
μεσινέζας ρυθμίζονται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της
κεφαλής στο έδαφος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ειδικό ή γενικό
προφυλακτήρα για κεφαλές κοπής.

25,20 €
(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/d4b325f7-4e11-47e4-9a0f-80b45a7c378c/kephale-kopes-autocut-me-2-nemata/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d4b325f7-4e11-47e4-9a0f-80b45a7c378c/kephale-kopes-autocut-me-2-nemata/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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Μπομπίνα 2,0 mm για FSA 56 / FSE 52
Μπομπίνες για FSE 31, FSE 41 και FSE 52

Η τιμή διαφέρει
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Μπομπίνα, 1,6 mm για FSE 52
Μπομπίνες για FSE 31, FSE 41 και FSE 52

12,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

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
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

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/aa0d599d-93e6-4d82-b3fa-083b06d4cfe3/karouli-mesinezas/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/aa0d599d-93e6-4d82-b3fa-083b06d4cfe3/karouli-mesinezas/
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/aa0d599d-93e6-4d82-b3fa-083b06d4cfe3/karouli-mesinezas/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/aa0d599d-93e6-4d82-b3fa-083b06d4cfe3/karouli-mesinezas/
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/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/
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/
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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

ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν
απαιτείται.

50,00 €
(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/

