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Ταχυφορτιστής AL 300

Στιβαρός ταχυφορτιστής για μπαταρίες STIHL AP & AR. Με ένδειξη
κατάστασης φόρτισης και ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.

Μοντέλο Τιμή

Ταχυφορτιστής AL 300 
48504305500

99,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Αξεσουάρ



Τάση δικτύου V 220-240/50

Βάρος kg 1,2

Τάση μπαταρίας V 36

Χρόνος φόρτισης AP 100 λέπτα 50

Χρόνος φόρτισης AP 300 λεπτά 75

Χρόνος φόρτισης AP 200 λεπτά 55

Χρόνος φόρτισης AR 2000 λεπτά 250

Χρόνος φόρτισης AR 3000 λεπτά 300

 Φόρτιση 100 %
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1)

1)

1)

1)

1)

Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 2000
Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 916 Wh. Στιβαρό περίβλημα με
ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς . Άνετη εργονομική ζώνη. Ένδειξη
κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα και
προσαρμογέα. Για όλοήμερη εργασία σε περιοχές με ευαισθησία
στο θόρυβο. Κατάλληλο για εργασία και με βροχή.

1.142,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

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/ef429f4e-afc7-4678-aa85-b3de6d5e8278/iskhure-mpataria-plates-ar-2000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ef429f4e-afc7-4678-aa85-b3de6d5e8278/iskhure-mpataria-plates-ar-2000/


/

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 3000
Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 1148 Wh. Στιβαρό περίβλημα με
ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Άνετη και εργονομική ζώνη
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με
βύσμα και προσαρμογέα. Για όλοήμερη εργασία Κατάλληλη και για
εργασία με βροχή.

1.348,00 €
(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

Μπαταρία πλάτης AR 1000
Μπαταρία πλάτης με υψηλή χωρητικότητα για μεγάλους χρόνους
εργασίας. Στιβαρό περίβλημα με πλάκα βάσης και ένδειξη της
κατάστασης φόρτισης (έξι λυχνίες LED) εργονομικό και άνετο
σύστημα μεταφοράς στην πλάτη με ενσωματωμένη λαβή
μεταφοράς. Ιόντων λιθίου 626 Wh, βάρος 5,5 kg.

977,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

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/41ef43ba-6ca3-4488-adcb-a9e49eda687c/iskhure-mpataria-plates-ar-3000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/41ef43ba-6ca3-4488-adcb-a9e49eda687c/iskhure-mpataria-plates-ar-3000/
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/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/iskhure-mpataria-plates-ar-1000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/iskhure-mpataria-plates-ar-1000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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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

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/p/personaldelivery/

