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HSE 61, 50 cm
Αθόρυβο ηλεκτρικό ψαλίδι μπορντούρας
500W

Ευκαιρία

Αθόρυβο ηλεκτρικό ψαλίδι μπορντούρας με δυνατό κινητήρα 500
Watt μειωμένων δονήσεων. Δυνατή κοπή, εργονομικός σχεδιασμός,
απλός χειρισμός. Στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων για ευελιξία και ευκολία
κοπής.

Μοντέλο Τιμή

HSE 61, 50 cm 
48120113526

ήταν 179,00 €

159,00 €
(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

  

Ονομαστική τάση W 500

Βάρος kg 3,9

Απόσταση δοντιών mm 29

Μήκος κοπής cm 50

Συνολικό μήκος cm 113

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 85

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 96

Δονήσεις, αριστερά m/s2 5,3

Δονήσεις, δεξιά m/s2 3,3

Μήκος καλωδίου 0,31

 Χωρίς καλώδιο
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
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https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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Χαρακτηριστικά

 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

Βασικός εξοπλισμός
3 θέσεις κοπής
Σχεδιασμένα να λειτουργούν άψογα σε 3 διαφορετικές θέσεις κοπής. Κατάλληλα για όποια εργασία θέλετε.

Ειδική θέση καλωδίου
Προστασία από τυχαία αποσύνδεση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μαχαίρια κατασκευασμένα με λέιζερ
Ειδικά μαχαίρια τροχισμένα με αδάμαντα. Οι άκρες παραμένουν κοφτερές για μεγάλο χρονικό διάστημα με τέλεια απόδοση κοπής.

Περιστροφική χειρολαβή
Ρυθμιζόμενη σε πέντε διαφορετικές θέσεις περιστροφική χειρολαβή με ενσωματωμένο υποβραχιόνιο που επιτρέπει ακριβή και άνετη
εργασία σε κάθε θέση.

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/

