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

MSE 210 C-B
Νέο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 2,1kW

Μοντέλο

Τιμή
ήταν 319,00 €

Ευκαιρία
MSE 210 C-BQ, PM3, μήκος
λάμας 35cm
12092000083

299,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής


ήταν 319,00 €

MSE 210 C-BQ, PM3, μήκος
λάμας 40cm
12092000084

299,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής
Νέο ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής και
πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας
αλυσίδας για απλό, γρήγορο και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας
χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, φρένο αλυσίδας
QuickStop Super, τάπα που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό
και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια
υπερφόρτωσης.
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.


MSE 210 C-BQ με λάμα 30cm
PD3
12092000006

339,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τεχνικές λεπτομέρειες



Ισχύς kW

2,1

Ονομαστική τάση V

230 V / 50 HZ (EU, AU, NZ)

Βάρος kg 1)

4,5

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 2)

93

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 2)

104

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 3)

3,4/4,2

Rollomatic E, μήκος κοπής cm

35

Βήμα αλυσίδας

3/8 " P
/

STIHL Oilomatic

Picco Micro 3 (PM3)

1)

Χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας
Συντελεστής Κ σύμφωνα με την οδηγία RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) Συντελεστής Κ κατά την οδηγία RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2)

Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
Ο ταχυτεντωτήρας αλυσίδας της STIHL κάνει παιχνίδι το τέντωμα της αλυσίδας. Αφού χαλαρώσετε το καπάκι της καμπάνας, μπορείτε να
τεντώσετε την αλυσίδα απλά και γρήγορα, περιστρέφοντας τον ρυθμιστικό τροχό. Δεν χρειάζονται εργαλεία.

Σύστημα λίπανσης αλυσίδας Ematic
Το σύστημα Ematic-System της STIHL αποτελείται από μια λάμα Ematic, μια αλυσίδα Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή
μειωμένη παροχής. Η ειδική κατασκευή της λάμας και της αλυσίδας φροντίζει ώστε κάθε σταγόνα λαδιού να φτάνει εκεί που πραγματικά
χρειάζεται λίπανση. Έτσι η κατανάλωση λαδιού μπορεί να μειωθεί ως και κατά 50%.

Εργονομική μαλακή λαβή
Εργονομική μαλακή λαβή: Για σταθερό και ευχάριστο κράτημα.

Φρένο QuickStop Super
Όταν ο χειριστής ελευθερώνει τον διακόπτη, το πρόσθετο φρένο ακινητοποιεί την αλυσίδα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Η αλυσίδα
δεν σταματά μόνο σε περίπτωση δυνατού κλωτσήματος, αλλά επίσης κατά την ελευθέρωση της πίσω χειρολαβής. Πλεονέκτημα: Ακόμα
περισσότερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό του αλυσοπρίονου.

Σταθερά νύχια στήριξης
Κοπή με ακρίβεια: Τα νύχια στήριξησ σταθεροποιούν το μηχάνημα πάνω στο ξύλο και επιτρέπουν ακριβή έλεγχο του μηχανήματος κατά
την κοπή.

Διαφανές δοχείο λαδιού
Χάρη στο διαφανές δοχείο, ξέρετε πάντα την ποσότητα του λαδιού που απομένει. Το δοχείο λαδιού αλυσίδας γεμίζει εύκολα και γρήγορα
καθώς η τάπα ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία.

Προστασία υπερφόρτωσης
Μέγιστη ισχύς χωρίς υπερφόρτωση: Αν το ηλεκτρικό αλυσοπριονό σας ζεσταθεί υπερβολικά, ο κινητήρας θα σβήσει αυτόματα με την
ενεργοποίηση του κόκκινου διακόπτη υπερφόρτωσης. Μετά από λίγα λεπτά, ο κινητήρας έχει κρυώσει και μπορείτε να συνεχίσετε να
εργάζεστε.

Ειδική τάπα λαδιού
Ειδική τάπα λαδιού που ανοίγει και κλείνει εύκολα και γρήγορα χωρίς εργαλεία.

Αξεσουάρ



/

Θήκη μεταφοράς αλυσοπρίονου
Θήκη μεταφοράς κατάλληλη για όλα τα αλυσοπρίονα με μήκος
λάμας 45 cm (επομένως όχι για MSE άνω των 45 cm, MS 660
&amp; MS 880)

29,44 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Καλώδιο επέκτασης
Καλώδιο επέκτασης, 15 m, με αντοχή στα λάδια. Αντέχει σε υψηλά
μηχανικά φορτία και είναι κατάλληλο για τακτική χρήση στην
ύπαιθρο.

47,30 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

 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
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/

