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HLA 65, χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Δυνατός, αθόρυβος, χωρίς καλώδια &
καυσαέρια

Νέος, ισχυρός φραχτοκόπτης. Τώρα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ο φραχτοκόπτης HLA 65 εντυπωσιάζει με την εργονομία και την
εξαιρετική ισορροπία του. Ο αριθμός στροφών παραμένει σταθερός,
ακόμα και κάτω από φορτίο. Σε διπλωμένη κατάσταση, το μηχάνημα
έχει μήκος μόλις 125 cm, επιτρέποντας εύκολη μεταφορά στο
αυτοκίνητο. Χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης για κατακόρυφη κοπή και
οριζόντια κοπή πάνω από το ύψος του κεφαλιού,ο φραχτοκόπτης
αυτός είναι ιδανικός για φράχτες με μεγάλο ύψος και φάρδος. Η
μεγάλη εμβέλεια επιτρέπει την κοπή φραχτών πίσω από τοιχάκια και
άλλα εμπόδια.

Μοντέλο Τιμή

HLA 65, χωρίς μπαταρία και
φορτιστή 
48590112900

425,00 €
(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 kg 3,5

Πλάτος κοπής cm 50

Απόσταση δοντιών mm 33

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 94

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s² 3,5/3,5

Χρόνος λειτουργίας με AP 100 λεπτά έως 72

Χρόνος λειτουργίας με AP 200 λεπτά έως 144

Χρόνος λειτουργίας με AP 300 λεπτά έως 180

Χρόνος λειτουργίας με AR 900 λεπτά έως 660

Χρόνος λειτουργίας με AR 2000 λεπτά έως 660
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Χαρακτηριστικά

Αξεσουάρ

Χρόνος λειτουργίας με AR 3000 λεπτά έως 800

 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
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
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Βασικός εξοπλισμός
Εύκολη και γρήγορη προσαρμογή
Η λάμα κοπής μπορεί να είναι από -45 ° έως 70 ° για την προσαρμογή ανάλογα με την εργασία και μπορεί να διπλωθεί για εύκολη
μεταφορά και προστασία από ατυχήμτα.

Λεπίδα διπλής όψης
STIHL επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης με διπλή λεπίδα κοπής ιδανικός τόσο για κάθετη όσο και οριζόντια κοπή.

Προστασία οδηγού
Η προστασία οδηγού διευκολύνει την κοπή κοντά στο έδαφος, είτε κατά μήκος των τοίχων και προστατεύει τις ειδικές λεπίδες από
φθορές

Προφυλακτήρας λεπίδας
Διαθέτει προφυλακτήρα λεπίδας για την ασφαλή μεταφορά και την προστασί από φθορές και ατυχήματα.

Εύχρηστη λαβή
Η λαβή επιτρέπει, ακόμη και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, ελευθερία κινήσεων και ευκολία στη χρήση.

Ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC)
Οι ηλεκτροκινητήρας STIHL με ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου (EC) δεν έχει ψήκτρες, προσφέροντας μεγά- λη οικονομία ενέργειας και
σχεδόν χωρίς φθορά. Χάρη στην υψηλή απόδοση του κινητήρα, η ενέργεια της μπαταρί- ας μετατρέπεται σε εντυπωσιακό έργο. Το
ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου επιτηρεί διαρκώς τον κινητήρα EC, αναγνωρίζοντας τις μεταβολές που παρουσιάζονται στο φορτίο, και
φροντίζει ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί πάντοτε με τον βέλτιστο αριθμό στροφών

Προαιρετικά
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου είναι προστατευμένη από περίβλημα. Αυτό παρέχει βέλτιστη ισορροπία της συσκευής και επιτρέπει την
εργασία εξοικονόμησης ενέργειας. Η αλλαγή της μπαταρίας είναι εξαρετικά εύκολη και γρήγορη.

Θήκη ζώνης για μπαταρία AP με καλώδιο σύνδεσης

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/%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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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.

977,00 €

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

(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/

