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RE 232
Επαγγελματικό πλυστικό 145bar

Ευκαιρία

Η πρώτη σκάλα της επαγγελματικής κατηγορίας. Εργονομικό
επαγγελματικό σύστημα ψεκασμού STIHL, σωλήνας υψηλής πίεσης
10 m με χαλύβδινη ενίσχυση, δυνατότητα αναρρόφησης και
δοσολογίας απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο, σταθεροποίηση
καλωδίου τροφοδοσίας, πρακτικό στήριγμα για πιστόλια εκτόξευσης.

Μοντέλο Τιμή

RE 232 
47880124500

ήταν 935,00 €

839,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

 Δέσμευση προϊόντων

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

 

Τάση δικτύου V 230/1~/50

Ισχύς kW 3,2

Βάρος kg 36

Πίεση λειτουργίας bar 145

Μέγιστη παροχή νερού l/h 660

Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού °C 60

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης m 10

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας m 5

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 75,7

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 89.9

 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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 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/

