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FS 89
Με ισχυρό κινητήρα 4-MIX® και λαβή
ποδηλάτου

Για εργασία σε περιοχές με σκληρό χόρτο. Απλή διαδικασία
εκκίνησης, λαβή ποδηλάτου, διακόπτης λειτουργίας, νέος κινητήρας
4-MIX® και μεγαλύτερη δεξαμενή καυσίμου για μεγαλύτερη διάρκεια
εργασίας.

Μοντέλο Τιμή

FS 89 
41802000681

395,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

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

Κεφαλή κοπής Mowing head AutoCut C 26-2

Κυβισμός cm3 28,4

Κοπτικό εξάρτημα Κεφαλή κοπής AutoCut C 26-2

Διάμετρος κοπής mm 420

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 107

Ισχύς kW/Hp 0,95/1,3

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2 4,8/3,8

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα
m/s2 

4,1/3,2

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 96

Βάρος kg 5,8

Συνολικό μήκος cm 180

 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Χωρίς καύσιμο, εργαλείο κοπής και χωρίς προστασία
 Χωρίς κοπτικό εξαρτημα

1)

2)

2)

1)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

Βασικός εξοπλισμός
Κινητήρας STIHL 4-MIX

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


/

Αξεσουάρ

Ο κινητήρας 4-MIX® της STIHL συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δίχρονου και τετράχρονου κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λιγότερα
καυσαέρια, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχάριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

Φίλτρο αέρα με μεγάλη διάρκεια ζωής
Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

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

Γυαλιά ασφαλείας
Τα προστατευτικά γυαλιά που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, είναι για την ασφάλειά σας. Τα γυαλιά έχουν καλό αερισμό και
διαθέτουν φαρδιά προστατευτικά στο πλάι. (Ανάλογη εικόνα)

Λαβή ποδηλάτου
Η λαβή ποδηλάτου διακρίνεται για τον εργονομικό της σχεδιασμό. Επιτρέπει στον χρήστη να χειρίζεται το μηχάνημα σχεδόν σαν
παραδοσιακή κόσα, και ρυθμίζεται με ένα κουμπί. Στα χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιούνται συχνά
για την κοπή χόρτου σε μεγάλες επιφάνειες, η λαβή ποδηλάτου είναι η καλύτερη επιλογή.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι στο ένα χέρι. Απλή και αξιόπιστη λειτουργία.

Σύστημα αποσυμπίεσης
Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του νέου κινητήρα 4 MIX από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο κινητήρας εφοδιάστηκε με ένα
σύστημα αποσυμπίεσης που αυξάνει τους χρόνους ανοίγματος των βαλβίδων κατά την εκκίνηση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται
σημαντικά η δύναμη που απαιτείται για το ξεκίνημα του κινητήρα.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου μπορείτε να ενθαρρυνετε την πίεση του καυσίμου στο καρμπυρατέρ. Ετσι, μετά από μια μεγάλη
παύση στη λειτουργία της μηχανής, ο αριθμός των διαδρομών εκκίνησης μειώνεται.

Μαχαίρι δενδρυλλίων, 250mm
Μαχαίρι δενδρυλλίων από ειδικό χάλυβα. Ιδανικό για αραίωμα και
απομάκρυνση σκληρών, μπερδεμένων χόρτων και χαμόκλαδων.
Επίσης κατάλληλο για την κοπή ακανθωδών θάμνων. Επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.

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

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/b50907ab-ef4f-4d1e-b311-dae245027e9e/makhairi-dendrullion/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/b50907ab-ef4f-4d1e-b311-dae245027e9e/makhairi-dendrullion/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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SuperCut 20-2
Πλήρως αυτόματη κεφαλή κοπής 2 νημάτων για κοπή χόρτου γύρω
από εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια, και για εκτάσεις με
χόρτο. Τα άκρα της μεσινέζας ρυθμίζονται αυτόματα στο κατάλληλο
μήκος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με
ειδικό ή γενικό προφυλακτήρα για κεφαλές κοπής.

25,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Πριονόδισκος με μυτερά δόντια, 200mm
Πριονόδισκος με μυτερά δόντια για ξυλώδεις θάμνους, λεπτούς
κορμούς δέντρων και άλλες εφαρμογές στη δασοκομία. Επιτρέπεται
μόνο σε συνδυασμό με οδηγό.

25,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Πριονόδισκος με δόντια-κοπίδια, 200mm
Πριονόδισκος με δόντια κοπίδια για ξυλώδεις θάμνους, λεπτούς
κορμούς δέντρων και άλλες εφαρμογές στη δασοκομία. Επιτρέπεται
μόνο σε συνδυασμό με οδηγό.

28,40 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/3b0633b0-43ef-422b-bc3a-b2194067e4fc/kephale-kopes-supercut-20-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/3b0633b0-43ef-422b-bc3a-b2194067e4fc/kephale-kopes-supercut-20-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/be1c1cb8-974a-406e-bb40-19ce645d36e8/prionodiskos-me-mutera-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/be1c1cb8-974a-406e-bb40-19ce645d36e8/prionodiskos-me-mutera-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/33bfa445-ad4f-420e-8460-f3eb2c5744e6/prionodiskos-me-dontia-kopidia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/33bfa445-ad4f-420e-8460-f3eb2c5744e6/prionodiskos-me-dontia-kopidia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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Χλοοκόπτης, 8 κόψεις, 230mm
Χλοοκόπτης από χάλυβα με οχτώ κόψεις. Κυριότερη χρήση:
Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου και σκληρών ζιζανίων.
Κατάλληλος για βούρλα και θάμνους. Επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.

12,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Χλοοκόπτης, δύο κόψεις, 230mm
Χλοοκόπτης από χάλυβα με δύο κόψεις. Αναστρεφόμενος.
Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου,
σκληρών ζιζανίων, βούρλων και τσουκνίδων. Επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.

10,50 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Χλοοκόπτης, τέσσερις κόψεις, 230mm
Χλοοκόπτης από χάλυβα με τέσσερις κόψεις. Αναστρεφόμενος.
Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου και
σκληρών ζιζανίων. Επίσης κατάλληλο για βούρλα και λεπτούς
θάμνους. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα
γενικής χρήσης.

12,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c61c5a8a-8b2f-4661-8f60-c3b8d6bb9b80/khlookoptes-8-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c61c5a8a-8b2f-4661-8f60-c3b8d6bb9b80/khlookoptes-8-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d5b87552-d9d7-4dd7-8926-e45ae296f9bf/khlookoptes-2-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d5b87552-d9d7-4dd7-8926-e45ae296f9bf/khlookoptes-2-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/5405aa43-63b0-4a9f-9d62-17a302876a46/khlookoptes-4-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/5405aa43-63b0-4a9f-9d62-17a302876a46/khlookoptes-4-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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TrimCut, 31-2
Χειροκίνητη κεφαλή κοπής 2 νημάτων για κοπή χόρτου γύρω από
εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια. Το μήκος των νημάτων
κοπής ρυθμίζεται με το χέρι. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
σε συνδυασμό με ειδικό ή γενικό προφυλακτήρα για κεφαλές κοπής.

13,70 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

AutoCut 25-2
Ημιαυτόματη κεφαλή κοπής 2 νημάτων για κοπή χόρτου γύρω από
εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια, και για εκτάσεις με χόρτο.
Κόβει εξαιρετικά γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα άκρα της
μεσινέζας ρυθμίζονται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της
κεφαλής στο έδαφος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ειδικό ή γενικό
προφυλακτήρα για κεφαλές κοπής.

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

Χλοοκόπτης 250-40 Spezial
Χλοοκόπτης από χάλυβα με σαράντα κόψεις (διάμετρος 250 mm).
Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου και
σκληρών ζιζανίων. Κατάλληλος για βούρλα και θάμνους.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής
χρήσης.

43,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fdd872fa-23c5-436d-8316-30e81080fd33/kephale-kopes-trimcut/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fdd872fa-23c5-436d-8316-30e81080fd33/kephale-kopes-trimcut/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d4b325f7-4e11-47e4-9a0f-80b45a7c378c/kephale-kopes-autocut-me-2-nemata/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d4b325f7-4e11-47e4-9a0f-80b45a7c378c/kephale-kopes-autocut-me-2-nemata/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/f272a2b3-6fdc-482f-9144-0dc5ea430d29/khlookoptes-250-40/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/f272a2b3-6fdc-482f-9144-0dc5ea430d29/khlookoptes-250-40/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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Χλοοκόπτης, δύο κόψεις 260 mm
Χλοοκόπτης από χάλυβα με δύο κόψεις. Αναστρεφόμενος.
Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου,
σκληρών ζιζανίων, βούρλων και τσουκνίδων. Επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.

15,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Χλοοκόπτης 250-44, για FS 260 - FS 560
Χλοοκόπτης χαμηλού βορύβου από χάλυβα με δόντια 44 (διάμετρος
250 mm). Χαμηλό εξοστρακισμό από πέτρες. Κύριες εφαρμογές: το
κούρεμα του γρασιδιού σε ξερά χόρτα και μεγάλα ζιζάνια. Καλό για
καλάμια και θάμνους. Χρησιμοποιείτε μόνο με τον ειδικό
προφυλακτήρα.

25,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Προφυλακτήρας FS 89/131/240/260, FSA 130 & FR 410, Ø
420/260mm
Εξαιρετική προστασία από πέτρες ή κομμένα αντικείμενα. Με ή
χωρίς ποδιά. Η ποδιά είναι απαραίτητη με την κεφαλή μεσινέζας
Διάμετρος κοπής με μεσινέζα 260mm, με μεταλλικό εξάρτημα
420mm.

27,30 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d5b87552-d9d7-4dd7-8926-e45ae296f9bf/khlookoptes-2-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d5b87552-d9d7-4dd7-8926-e45ae296f9bf/khlookoptes-2-dontia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/449817d2-5f4b-4430-8215-7a486788c1ae/khlookoptes-250-44/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/449817d2-5f4b-4430-8215-7a486788c1ae/khlookoptes-250-44/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/b09a82ca-7b44-4e7e-8536-43564dd8411e/prophulakteras-gia-fs-87-fs-310/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/b09a82ca-7b44-4e7e-8536-43564dd8411e/prophulakteras-gia-fs-87-fs-310/
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

Κεφαλή κοπής AutoCut C 26-2
Διπλές γραμμές, για το κούρεμα και την αραίωση του γκαζόν. Οι
μεσινέζα μακραίνει αυτόματα με το χτύπημα τις κεφαλής στο
έδαφος.

22,00 €
(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

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/71bdb5e2-66b4-4541-9886-bc282a9afb33/kephale-kopes-autocut-c-26-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/71bdb5e2-66b4-4541-9886-bc282a9afb33/kephale-kopes-autocut-c-26-2/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

