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FSA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Νέο ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο
χορτοκοπτικό

Ισχυρό, αθόρυβο και δυνατό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με
εύχρηστη κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 4-2 και μεγάλο κύκλο κοπής,
για καράρισμα άκρων και κοπή μικρών εκτάσεων με χόρτο. Με
πρακτικό αποστατήρα για κοπή κοντά σε εμπόδια όπως δέντρα και
θάμνοι. Ιδανικό για κοπή χόρτου σε χώρους με ευαισθησία στον
θόρυβο, όπως πάρκα, σχολεία και νοσοκομεία.

Μοντέλο Τιμή

FSA 85 χωρίς μπαταρία και
φορτιστή 
48520115701

299,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

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

 

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου PRO

Βάρος χωρίς μπαταρία kg 2,8

Διάμετρος κοπής mm 350

Συνολικό μήκος cm 165

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 94

Κοπτικό εξάρτημα AutoCut C4-2

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 1,4/0,8

Χρόνος λειτουργίας AP 100 Λεπτά 18

Χρόνος λειτουργίας AP 200 λεπτά 36

Χρόνος λειτουργίας AP 300 λεπτά 45

Χρονος λειτουργίας AR 2000 λεπτά 180

 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
 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
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Χαρακτηριστικά

Αξεσουάρ

 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση5)

Βασικός εξοπλισμός
Ρυθμιζόμενη λαβή
Η εργονομική κυκλική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στην επιθυμητή θέση, ανάλογα με το ύψος του χειριστή, χωρίς εργαλεία.

Προστατευτική μπάρα
Βοηθάει στην ακριβή κοπή χόρτου κοντά σε θάμνους, δέντρα, παρτέρια κ.α καθώς επίσης και στην προστασία αυτών.

Ειδικός γάντζος
Διαθέτει ειδικό γάντζο για κρέμασμα με ασφάλεια στον τοίχο.

Νέος ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC)
Πλεονεκτήματα ηλεκτροκινητήρα STIHL (EC): Μικρό μέγεθος Υψηλή ροπή, μεγάλη σταθερά ροπής, Υψηλή ενεργειακή απόδοση, Μικρό
βάρος, Αθόρυβη λειτουργία, Χαμηλές δονήσεις, Χωρίς ψήκτρες άρα χωρίς μηχανική φθορά. Δεν απαιτεί σέρβις.

Μοχλός ασφάλισης
Μοχλός ασφάλισης ο οποίος ακινητοποιεί το διακόπτη εκκίνησης.

Προφυλακτήρας
Παρέχεια ασφάλεια και προστασία τόσο στο χρήστη όσο και στην κεφαλή κοπής του μηχανήματος.Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.

Προστατευτικά γυαλιά
Τα προστατευτικά γυαλιά είναι πάντα απαραίτητα κατά την εργασία.

Προαιρετικά
Φορτιστές
Τρείς διαθέσιμοι φορτιστές: Ο κανονικός φορτιστής AL 100 και οι ταχυφορτιστές AL 300 & AL 500. AL 500: Μεγάλο ρεύμα φόρτισης για
πολύ γρήγορη και αφαλή φόρτιση των μπαταριών AP 200, AP 300 & AR 900, AR 2000, AR 3000. Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο,
ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνία LED) και ενεργό ψύξη μπαταρίας.

Ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου
6 διαφορετικές ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL για να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάξει. AP 100 76 Wh, ΑP 200 151Wh, AP 300
227Wh, AR 900 891Wh, AR 2000 916Wh, & AR 3000 1148Wh.

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/theke-zones-gia-ap-mpataria-me-kalodio-trophodosias/
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Θήκη ζώνης για μπαταρία AP με καλώδιο σύνδεσης
Επιτρέπει μετάδοση ενέργειας από μπαταρία STIHL AP σε
φυσητήρα BGA 100. Συνδυάζεται με ζώνη μπαταριών.

138,72 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

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%)
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 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.

€

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/theke-zones-gia-ap-mpataria-me-kalodio-trophodosias/
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/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/
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/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/
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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

977,00 €
(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

Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα
Ανθεκτική και εργονομικά σχεδιασμένη ζώνη με άνετο ιμάντα για
κατανομή βάρους σε ισχία και ώμους. Προσφέρει μειωμένο
συνολικό βάρος στο χέρι του χρήστη, καθώς η μπαταρία στη θήκη
AP με καλώδιο σύνδεσης φοριέται στη ζώνη.

53,83 €
(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/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/zone-metaphora-mpatarion-me-aortera/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/zone-metaphora-mpatarion-me-aortera/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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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/

