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HT 133
Ισχυρό επαγγελματικό τηλεσκοπικό
αλυσοπρίονο

Ευκαιρία

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο με εξαιρετική απόδοση ανά μονάδα
βάρους, για απαιτητικές εργασίες κοπής στην οπωροκαλλιέργεια και
στην επαγγελματική περιποίηση δέντρων. Ελαφριά κεφαλή μικρών
διαστάσεων με παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας,
εξαιρετική απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα 1/4"-PM3, κινητήρας
4-MIX® με απλουστευμένο σύστημα εκκίνησης. Υψηλή εργονομία και
σταθερότητα χάρη στον ελαφρύ τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης
διατομής. Συνολικό μήκος 270 – 390 cm.

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.

Μοντέλο Τιμή

HT 133 
41822000149

ήταν 745,00 €

659,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

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

Κυβισμός cm³ 36,3

Ισχύς kW/PS 1,4/1,9

Βάρος kg 7,2

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 93

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 109

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 3,6/4,3

Rollomatic E, μήκος κοπής cm 30

Συνολικό μήκος (min-max) cm 270-390

Βήμα αλυσίδας 1/4"P

 Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα
 Συντελεστής Κ σύμφωνα με την οδηγία RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
 Με λάμα και αλυσίδα
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLc11qpnGoYP6B_n65haS5wzraLhcUjN_0
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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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

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/

