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FS 235
Ισχυρό χορτοκοπτικό με λαβή ποδηλάτου

Ευκαιρία

Iσχυρό χορτοκοπτικό με κινητήρα 2-ΜΙΧ, 2,1 ΗΡ. Διαθέτει λαβή
ποδηλάτου και στιβαρό προφυλακτήρα. Διάμετρος σωλήνα 25,4 mm.

Μοντέλο Τιμή

FS 235. Περιλαμβάνει και 2ο
κοπτικό χλοοκόπτη αξίας
10,50€ 
41512000035

ήταν 499,00 €

399,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Αξεσουάρ

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

Κυβισμός cm3 36,3

Βάρος kg 6,8

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2 5,1/4,1

Ισχύς kW/Hp 1,55/2,1

Διάμετρος κοπής mm 420

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 111

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 99

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα
m/s2 

4,3/2,9

Συνολικό μήκος cm 181

Κεφαλή κοπής Grasschneideblatt 230-2 / Mähkopf AutoCut C 26-2

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

