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HS 45, 45 cm
Το ελαφρύ μοντέλο για αρχάριους με μαχαίρια
45 cm

Ευκαιρία

Ελαφρύ για την περιποίηση του κήπου. Με κινητήρα τεχνολογίας 2-
MIX που προσφέρει εξαιρετική απόδοση.

Μοντέλο Τιμή

HS 45 με λάμα 45cm 
42280112937

ήταν 299,00 €

249,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

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

Μήκος κοπής cm 45

Κυβισμός cm³ 27,2

Ισχύς kW/Hp 0,75/1

Βάρος kg 4,7

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 97

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 107

Βάρος kg 4,7 or 5,0

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s² 10/9

Συνολικό μήκος cm 95

Απόσταση δοντιών mm 30

Χωρητικότητα δοχείου l 0,22

 Ετοιμο χωρίς καύσιμο
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 με μαχαίρι
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m/s²
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4)
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Βασικός εξοπλισμός
Σύστημα ElastoStart

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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Αξεσουάρ

Κατά το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης σε δίχρονους κινητήρες, η πίεση συμπίεσης δημιουργεί απότομες αυξομειώσεις δύναμης που
επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις. Το σύστημα ElastoStart μειώνει αισθητά τα φαινόμενα αυτά. Ένας ειδικός αποσβεστήρας
κραδασμών μέσα στη λαβή εκκίνησης τεντώνεται ανάλογα με τη δύναμη τραβήγματος, εξαλείφοντας τις απότομες κορυφές δύναμης και
εξομαλύνοντας έτσι τη διαδικασία εκκίνησης.

Μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής
Τα ψαλίδια μπορντούρας STIHL με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής κόβουν τέλεια, κατακόρυφα όσο και οριζόντια. Χάρη στην αξιοποίηση
και των δύο πλευρών του μαχαιριού, επιτρέπουν τέλεια κοπή ακόμα και σε γωνίες. Η στρεφόμενη χειρολαβή επιτρέπει χρήση του
μηχανήματος τόσο από δεξιόχειρες, όσο και από αριστερόχειρες χειριστές.

Κρίκος ανάρτησης στη χειρολαβή
Κρίκος ανάρτησης, ενσωματωμένος στο περίβλημα, για στερέωση στον τοίχο. Επιτρέπει φύλαξη του μηχανήματος με ασφάλεια, ακόμα
και σε μικρούς χώρους.

Ηλεκτρονική μονάδα ανάφλεξης
Το σφραγισμένο ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης εξασφαλίζει αξιόπιστη εκκίνηση και ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Η υψηλή τάση
ανάφλεξης δημιουργεί σπινθήρες με μεγάλη σταθερότητα και διάρκεια. Αυτό οδηγεί σε πιο τέλεια καύση του μείγματος και μειωμένη
εκπομπή καυσαερίων.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, το καύσιμο τροφοδοτείται στο καρμπιρατέρ με ένα πάτημα του αντίχειρα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός
των τραβηγμάτων εκκίνησης μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος.

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Το αντιδονητικό σύστημα χρησιμοποιείται στα μηχανήματα περιποίησης πρασίνου. Δακτύλιοι από καουτσούκ μειώνουν τη μετάδοση των
ενοχλητικών δονήσεων που προκαλούνται από τον κινητήρα και το κοπτικό εξάρτημα. Έτσι οι δονήσεις των λαβών περιορίζονται στον
ελάχιστο δυνατό βαθμό. Αυτό κάνει την εργασία σας πιο άνετη και πιο ξεκούραστη.

Φίλτρο μακράς διαρκείας
Εξασφαλίζει μεγαλύτερα διαστήματα καθαρισμού και καλύτερη προστασία του κινητήρα.

Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής
Η μελετημένη γεωμετρία των μαχαιριών και οι κεφαλές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κλάδεμα και λεπτομερή κοπή αντίστοιχα,
εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση κοπής.

'Ετοιμο μείγμα σε δοχείο 5 lit.
Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους κινητήρες STIHL,
άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης,
μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, απρόσκοπτη
συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού.
Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική λίπανση
του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, πλήρως συνθετικό και
βιοδιασπάσιμο, για άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/7110456d-ac5c-401e-b45a-e0d326633d5c/motomix/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/7110456d-ac5c-401e-b45a-e0d326633d5c/motomix/
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περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και
αρωματικές ενώσεις, και φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα
χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5
χρόνια . Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή: Οι
κινητήρες STIHL και το MotoMix STIHL είναι προσαρμοσμένα
μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπεριστατωμένες δοκιμές όλων
των πιθανών χρήσεων.

26,30 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Έτοιμο μείγμα 1lit.
Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους κινητήρες STIHL,
άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης,
μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, απρόσκοπτη
συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού.
Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική λίπανση
του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, πλήρως συνθετικό και
βιοδιασπάσιμο, για άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν
περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και
αρωματικές ενώσεις, και φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα
χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5
χρόνια . Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή: Οι
κινητήρες STIHL και το MotoMix STIHL είναι προσαρμοσμένα
μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπεριστατωμένες δοκιμές όλων
των πιθανών χρήσεων.

6,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

HP Super, 100 ml (για 5 l βενζίνης)
Το νέο μερικώς συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP
Super συνδυάζει καλές λιπαντικές ιδιότητες με καθαρή καύση και
πολύ χαμηλό ποσοστό καπνού στα καυσαέρια. Το λάδι STIHL HP
Super με πρόσθετα Low-Smoke είναι κατάλληλο για χρήση σε
αερόψυκτους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες που
λιπαίνονται με το μείγμα καυσίμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
μηχανήματα χειρός σε όλες τις κλιματικές ζώνες. Το λάδι περιέχει
έναν σταθεροποιητή («fuel stabilizer») που εμποδίζει τον
σχηματισμό επικαθίσεων και τη δημιουργία δυσοσμίας σε καύσιμα
με χαμηλή σταθερότητα. Οι κινητήρες προστατεύονται
αποτελεσματικά από φθορά και επικαθίσεις. Για άλλα μεγέθη
συσκευασιών, ρωτήστε τον επίσημο αντιπρόσωπο.

2,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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HP Super, 1 l (για 50 l βενζίνης)
Το νέο μερικώς συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP
Super συνδυάζει καλές λιπαντικές ιδιότητες με καθαρή καύση και
πολύ χαμηλό ποσοστό καπνού στα καυσαέρια. Το λάδι STIHL HP
Super με πρόσθετα Low-Smoke είναι κατάλληλο για χρήση σε
αερόψυκτους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες που
λιπαίνονται με το μείγμα καυσίμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
μηχανήματα χειρός σε όλες τις κλιματικές ζώνες. Το λάδι περιέχει
έναν σταθεροποιητή («fuel stabilizer») που εμποδίζει τον
σχηματισμό επικαθίσεων και τη δημιουργία δυσοσμίας σε καύσιμα
με χαμηλή σταθερότητα. Οι κινητήρες προστατεύονται
αποτελεσματικά από φθορά και επικαθίσεις. Για άλλα μεγέθη
συσκευασιών, ρωτήστε τον επίσημο αντιπρόσωπο.

17,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

HP Super, 5 l (για 250 l βενζίνης)
Το νέο μερικώς συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP
Super συνδυάζει καλές λιπαντικές ιδιότητες με καθαρή καύση και
πολύ χαμηλό ποσοστό καπνού στα καυσαέρια. Το λάδι STIHL HP
Super με πρόσθετα Low-Smoke είναι κατάλληλο για χρήση σε
αερόψυκτους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες που
λιπαίνονται με το μείγμα καυσίμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
μηχανήματα χειρός σε όλες τις κλιματικές ζώνες. Το λάδι περιέχει
έναν σταθεροποιητή («fuel stabilizer») που εμποδίζει τον
σχηματισμό επικαθίσεων και τη δημιουργία δυσοσμίας σε καύσιμα
με χαμηλή σταθερότητα. Οι κινητήρες προστατεύονται
αποτελεσματικά από φθορά και επικαθίσεις. Για άλλα μεγέθη
συσκευασιών, ρωτήστε τον επίσημο αντιπρόσωπο.

59,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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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

HP Super, 10 l (για 500 l βενζίνης)
Το νέο μερικώς συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP
Super συνδυάζει καλές λιπαντικές ιδιότητες με καθαρή καύση και
πολύ χαμηλό ποσοστό καπνού στα καυσαέρια. Το λάδι STIHL HP
Super με πρόσθετα Low-Smoke είναι κατάλληλο για χρήση σε
αερόψυκτους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες που
λιπαίνονται με το μείγμα καυσίμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
μηχανήματα χειρός σε όλες τις κλιματικές ζώνες. Το λάδι περιέχει
έναν σταθεροποιητή («fuel stabilizer») που εμποδίζει τον
σχηματισμό επικαθίσεων και τη δημιουργία δυσοσμίας σε καύσιμα
με χαμηλή σταθερότητα. Οι κινητήρες προστατεύονται
αποτελεσματικά από φθορά και επικαθίσεις. Για άλλα μεγέθη
συσκευασιών, ρωτήστε τον επίσημο αντιπρόσωπο.

104,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Superclean καθαριστικό, 300 ml
Σπρέι διπλής δράσης: Αφενός διάλυση ρητίνης και ρύπων,
αφετέρου λίπανση και προστασία από τη διάβρωση. Για κοπτικά
εξαρτήματα, μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας και αλυσοπρίονα.

8,40 €
(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.

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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