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MS 462 C-M R αλυσοπρίονο διάσωσης
Ισχυρό αλυσοπρίονο διάσωσης

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 1.649,00 €

Ευκαιρία
MS 462 C-M R, RHD, Μήκος
λάμας 50cm, RDR
11422000025

1.485,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής







Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών.
Ταχυτεντωτήρας για εύκολη σταθεροποίηση του οδηγού βάθους,
σύστημα M-Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις
συνθήκες, και φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Μεγάλη λαβή
εκκίνησης και βαλβίδα αποσυμπίεσης για απλή και ασφαλή εκκίνηση,
ειδική αλυσίδα ενισχυμένη με ανθεκτικές πλάκες σκληρού μετάλλου.
Απαιτούνται οδηγίες για να αναγνωριστούν ή να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι
ενός αλυσοπρίονου. Παρακαλούμε να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό
και εξοπλισμό.
Εάν οτιδήποτε στην ασφαλή του χρήση δεν σας είναι σαφές,
συνιστούμε να παραγγείλετε το αλυσοπρίονο διαδικτυακά και να το
παραλάβετε από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τεχνικές λεπτομέρειες



Κυβισμός cm³

72,2

Ισχύς kW/HP

4,4/6

Βάρος kg 1)

6,5

Αναλογία ισχύς προς βάρος kg/kW

1,5

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 2)

108

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 2)

119
/

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 3)

3,3/2,7

Βήμα/τύπος αλυσίδας

3/8 "

Φρένο Αλυσίδας

QuickStop

1)

Χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
2)

 Δέσμευση προϊόντων



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.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή



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.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής δεν
περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.
 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

/

