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RE 163 PLUS
Ισχυρός κινητήρας και μεγάλη διάρκεια ζωής
αντλία.

Ευκαιρία

Στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού της μεσαίας κατηγορίας με έξτρα
χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Ανέμη με σωλήνα υψηλής πίεσης 12
m με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης, επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας με
κασέτα, κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο, άφθαρτα έμβολα με κεραμική
επίστρωση, ρυθμιστής παροχής / πίεσης, μανόμετρο, δοχείο
απορρυπαντικού και δοσομετρητής.

Μοντέλο Τιμή

RE 163 PLUS 
47690124502

ήταν 729,00 €

655,00 €
(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

 

Τάση δικτύου V 230/1-/50

Ισχύς kW 3,3

Βάρος kg 27,6

Πίεση λειτουργίας bar 10-150

Μέγιστη παροχή νερού l/h 650

Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού °C 60

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης m 12

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας m 5

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 78,3

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 91,4

 Complete, ready for use
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία RL 2006/42/EG = 1 (dB(A))
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https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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Χαρακτηριστικά

Αξεσουάρ

Βασικός εξοπλισμός
Σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης
Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με ενίσχυση από ατσάλινο πλέγμα, έχει πολύ μεγάλη αντοχή και είναι ιδανικός για χρήση κάτω από τις πιο
σκληρές συνθήκες.

Μανόμετρο και ρυθμιστής πίεσης/παροχής
Με το μανόμετρο και τον ρυθμιστή πίεσης/παροχής, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τόσο την πίεση λειτουργίας, όσο και την
παροχή του νερού που απαιτείται για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. Αυτό δεν είναι μόνο πρακτικό αλλά και φιλικό για το περιβάλλον,
καθώς βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης νερού.

Δοσομετρικό σύστημα
Το δοσομετρικό σύστημα επιτρέπει πρόσμειξη απορρυπαντικού στη δέσμη νερού, που είτε αντλείται από ενσωματωμένο δοχείο είτε από
εξωτερικό δοχείο.

Μπεκ επίπεδης δέσμης, ρυθμιζόμενη πίεση
Το μπεκ επίπεδης δέσμης με ρυθμιστή πίεσης που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό φροντίζει για γρήγορο και αποτελεσματικό
καθάρισμα μεγάλων επιφανειών.

Λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο
Η ανθεκτική λαβή από αλουμίνιο επιτρέπει την εύκολη ανύψωση, μεταφορά και τη φόρτωση.

Λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο
Η ανθεκτική λαβή από αλουμίνιο επιτρέπει την εύκολη ανύψωση, μεταφορά και τη φόρτωση.

Περιστρεφόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
Λόγω της περιστροφής του γάντζου στο κάτω καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τροφοδοσίας ξετυλίγετε απλά, εύκολα και γρήγορα.

Περιστροφικό ακροφύσιο
Το ακροφύσιο ρότορας εξασφαλίζει συγκεντρωμένη δύναμη καθαρισμού με υψηλή απόδοση ενέργειας.

Σετ καθαρισμού σωληνώσεων
Μήκος 15 m. Με μπέκ. Εξαιρετικά ευλύγιστο. Κατάλληλο και για
σωληνώσεις με μικρή διάμετρο. Για RE 98- RE 163 Plus

93,80 €
(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/4a1bed1c-fc00-4163-924b-481d344e9e98/set-katharismou-solenoseon/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/4a1bed1c-fc00-4163-924b-481d344e9e98/set-katharismou-solenoseon/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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Περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος Φ 160mm
Ø 160 mm. Περιστρεφόμενη στεφάνη βούρτσας, ρυθμιζόμενη γωνία
εργασίας, για RE 90 - RE 170 PLUS .

75,05 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Σωλήνας εκτόξευσης, 470 mm
470 mm με μπεκ. Για καθάρισμα σε δυσπρόσιτα σημεία. Χαμηλή
πίεση για ευαίσθητες επιφάνειες, για RE 88 – RE 163 PLUS .

45,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Σωλήνας εκτόξευσης, 1080 mm
1.080 mm με μπεκ. Για το καθάρισμα δυσπρόσιτων σημείων, για RE
88 - RE 163 PLUS.

89,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Προέκταση σωλήνα εκτόξευσης

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/a94de48e-8393-4418-ac3f-36a84bf34073/peristrephomene-bourtsa-plusimatos/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/a94de48e-8393-4418-ac3f-36a84bf34073/peristrephomene-bourtsa-plusimatos/
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/2e0524ee-8255-4f31-b2a5-7c4f129c5d2a/solenas-ektoxeuses-470-mm/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/2e0524ee-8255-4f31-b2a5-7c4f129c5d2a/solenas-ektoxeuses-470-mm/
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/f0af037c-df10-4f37-b3b1-b75b56d50485/solenas-ektoxeuses-1080-mm/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/f0af037c-df10-4f37-b3b1-b75b56d50485/solenas-ektoxeuses-1080-mm/
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/61887fd4-258c-4a77-924e-ac9ca3a6fad2/proektase-solena-ektoxeuses/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/61887fd4-258c-4a77-924e-ac9ca3a6fad2/proektase-solena-ektoxeuses/
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 Δέσμευση προϊόντων

Μήκος 410 mm. Ετος κατασκευής 2007. Για RE 98 - RE 163 PLUS.

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

Επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας, RE 143 - RE 163 PLUS
Μήκος 12 m. Σωλήνας χαμηλής πίεσης με κασέτα για εύκολο
τύλιγμα και ξετύλιγμα. Φυλάσσεται απευθείας πάνω στο μηχάνημα
με μεγάλη οικονομία χώρου, για RE 109 – RE 163 PLUS .

51,43 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Βούρτσα πλυσίματος για RE 142 - 162 plus
Βούρτσα καθαρισμού γενικής χρήσης. Για RE 142 - RE 162 PLUS.

36,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Αντεπίστροφη βαλβίδα με συνδέσμους 3/4''
Εμποδίζει το επιστροφή του νερού από το πλυστικό υψηλής πίεσης
πίσω στο δίκτυο πόσιμου νερού.

57,12 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

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/20c1022b-8cc7-4245-a878-836e18afe1c1/uphasmatinos-solenas-se-kaseta/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/20c1022b-8cc7-4245-a878-836e18afe1c1/uphasmatinos-solenas-se-kaseta/
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/40322cab-fb24-4a02-8eee-cc1c55ff4d31/bourtsa-plusimatos/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/40322cab-fb24-4a02-8eee-cc1c55ff4d31/bourtsa-plusimatos/
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/d010bfd4-d77b-488b-97a0-c4f3aa8b16ad/antepistrophe-balbida-me-sundesmous-3-4/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/d010bfd4-d77b-488b-97a0-c4f3aa8b16ad/antepistrophe-balbida-me-sundesmous-3-4/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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 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

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/

