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Rollomatic E Mini Light, 3/8''
Λάμα ελαφριάς κατασκευής

Λάμα ελαφριάς κατασκευής. Για πιο ελαφριά εργασία με τηλε-
σκοπικά αλυσοπρίονα ή για την κοπή δέντρων μικρής διαμέ- τρου.
Βάρος μειωμένο έως και κατά 25% (για μήκος 35 cm).

Μοντέλο Τιμή

Rollomatic E Mini Light, 25 cm
30050087603

35,70 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Rollomatic E Mini Light, 30 cm
30050007605

38,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Rollomatic E Mini Light, 35 cm
30050007609

45,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   









Τεχνικές λεπτομέρειες

 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

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

Αριθμός δοντιών 7

Βήμα ίντσες 3/8'' P

Πλάτος αυλακιού mm 1,1

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.
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 Προσωπική παράδοση

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/

