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BGA 56 με μπαταρία AK 20 και φορτιστή
AL 101
Καθαρά και αθόρυβα

Απαλλάξτε το γκαζόν, την αυλή και το πεζοδρόμιο από φύλλα,
κομμένα υλικά και σκουπίδια. Ο BGA 56 της σειράς COMPACT είναι
αθόρυβος και πανεύκολος στον χειρισμό. Ένας καλοζυγισμένος και
εργονομικός φυσητήρας. Το ρυθμιζόμενο μήκος σωλήνα φυσητήρα
δεν επιτρέπει την απώλεια ισχύς. Παραδίδεται με μπαταρία AK 20 και
φορτιστή AL 101.

Μοντέλο Τιμή

BGA 56 με μπαταρία AK 20
και φορτιστή AL 101 
45230115910

249,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

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

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου COMPACT

Παροχή αέρα m3/h 600

Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 750

Βάρος kg 2,1

Δονήσεις, δεξιά m/s2 2,5

Χρόνος λειτουργίας με AK 10 λεπτά μέχρι 13

Χρόνος λειτουργίας με AK 20 λεπτά έως 25

Χρόνος λειτουργίας με AK 30 λεπτά έως 30

Ταχύτητα αέρα m/s 45

Μέγιστη ταχύτητα αέρα m/s 54

 Με στρογγυλό μπεκ στη λειτουργία ως φυσητήρα
 Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ
 Χωρίς μπαταρία
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χρήση.
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Βασικός εξοπλισμός

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

Αθορυβη λειτουργία
Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL COMPACT είναι τόσο αθόρυβα που δεν χρειάζεται να φοράτε ωτασπίδες.

Μπαταρία AK 20
Συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου για τη σειρά επαναφορτιζόμενων COMPACT, με τάση 36 V και χωρητικότητα 118 Wh . Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής. Με ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ( LED ) . Συμβατό με AL 101 , AL 100 , AL
300 και AL 500.

Φορτιστής AL 101
Φορτιστής για τη σειρά επαναφορτιζόμενων COMPACT . Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ( LED), καλώδιο με ταινία Velcro,
δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο, αν απαιτείται.

Σωλήνας μεταβλητού μήκους
Ο σωλήνας μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος του χρήστη με 3 απλές ρυθμίσεις. Αυτό αποτρέπει την απώλεια της δύναμης του αέρα
όταν ο σωλήνας απέχει αρκετά από το έδαφος.

Τοποθέτηση μπαταρίας σε 2 στάδια
Η μπαταρία μπορεί να εισαχθεί στη συσκευή σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο ασφάλισης - ενδιάμεση θέση - η μπαταρία στερεώνεται στη
συσκευή, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Στο δεύτερο στάδιο ασφάλισης - η θέση λειτουργίας - η μπαταρία έχει εισέλθει πλήρως και το
μηχάνημα λειτουργεί κανονικά.

Κρίκος
Κρίκος ενσωματωμένος μέσα στο περίβλημα λαβής ώστε επιτρέπει στη συσκευή να κρεμαστεί με ασφάλεια στον τοίχο.

Μαλακή λαβή
Η μαλακή λαβή απορροφά κάποιες από τις δονήσεις και είναι εξαιρετικά εύκολο το πιάσιμο.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα βρίσκονται στα χέρια σας. Αυτό κάνει τη λειτουργία εύκολη και αξιόπιστη - ανεξάρτητα από
το αν είσαι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας.

Τσάντα μεταφοράς μπαταρίας
Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και αποθήκευση
των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL.
Για μια μπαταρία και φορτιστή.

25,20 €
(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/e3e15338-892e-421b-bfc2-7d430613fffa/tsanta-metaphoras-mpatarias/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/e3e15338-892e-421b-bfc2-7d430613fffa/tsanta-metaphoras-mpatarias/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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 Δέσμευση προϊόντων

Μπαταρία AK 30
Συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου για τη νέα σειρά
επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων COMPACT με τάση 36 V και
χωρητικότητα 180 Wh. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από
τον τύπο της συσκευής. Με ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (LED).
Συμβατή με AL 101, AL 100, AL 300 και AL 500.

164,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Φορτιστής AL 101
Φορτιστής για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς
COMPACT. Με Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED) καλώδιο με
ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν
απαιτείται.

50,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Πεπλατυσμένο μπεκ για φυσητήρα BGA 56, BGA 100
Διευκολύνει την απομάκρυνση βαρέων ή υγρών σκουπιδιών χάρη
στη μεγάλη ταχύτητα του αέρα.

6,30 €
(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.

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
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/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
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/11eecf37-b8dd-4667-9b8e-e252ce39abcd/peplatusmeno-mpek-gia-phusetera-bga-56-bga-100/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/11eecf37-b8dd-4667-9b8e-e252ce39abcd/peplatusmeno-mpek-gia-phusetera-bga-56-bga-100/
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 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/

