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Κεφαλή κοπής FixCut 31-2
Απλή κεφαλή κοπής, μεμονωμένα νήματα

Στιβαρή και ανθεκτική, με μόλις 200gr βάρος, πρόκειται για την
ελαφρύτερη κεφαλή κοπής στην γκάμα της STIHL. Είναι
κατασκευασμένη από μαγνήσιο, και διαθέτει 20% μεγαλύτερη
επιφάνεια φθοράς, που της προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη
στην ευελιξία που παρέχει στον χρήστη, ο χειριστής μπορεί να
επιλέξει ανάμεσα στην χρήση 2 ή 4 νημάτων μεσινέζας. Η κεφαλή
είναι κατάλληλη για όλα τα σχήματα μεσινέζων της STIHL, με
διάμετρο έως και 4mm. Συνίσταται για όλα τα χορτοκοπτικά της STIHL
μέχρι και το FS 240 C-E. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως το
αυλάκι κατεύθυνσης για αποφυγή θραύσης της μεσινέζας, αλλά και τα
μεγάλα ανοίγματα για την εύκολη προσαρμογή των νημάτων είναι
κάποια από αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει.
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25,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   









 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

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

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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