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BGA 100, χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Αθόρυβος, ελαφρύς και ισχυρός

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας
για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με
υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή,
ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων με πρόσθετη λειτουργία
υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα μεταβλητού μήκους με τρεις
προκαθορισμένες θέσεις, κρίκος για μαξιλαράκι στήριξης. Βάρος 2,5
kg. Για πολύωρη χρήση, συνιστούμε επινώτιες μπαταρίες τύπου AR
3000 με μαξιλαράκι στήριξης και εύχρηστο γάντζο, για πιο μικρούς
χρόνους χρήσης διατίθεται μπαταρία AP, για την σύνδεση της οποίας
απαιτείται θήκη με καλώδιο σύνδεσης αξίας 165€.

Μοντέλο Τιμή

BGA 100, χωρίς μπαταρία και
φορτιστή 
48660115900

405,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

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

    

Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου PRO

Βάρος kg 2,5

Παροχή αέρα m3/h 840

Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 1040

Ταχύτητα αέρα m/s 63

Μέγιστη ταχύτητα αέρα m/s 75

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 80

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 90

Δονήσεις, δεξιά m/s2 1,4

Χρόνος λειτουργίας με AP 100 λεπτά έως 32

Χρόνος λειτουργίας με AP 200 λεπτά έως 66

Χρόνος λειτουργίας με AP 300 λεπτά έως 83
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Χαρακτηριστικά

Χρόνος λειτουργίας με AR 1000 λεπτά έως 225

Χρόνος λειτουργίας με AR 2000 λεπτά έως 300

Χρόνος λειτουργίας AR 3000 λεπτά έως 395

Χρόνος λειτουργίας AR 3000 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

395 / 160 / 100 / 75

Χρόνος λειτουργίας AP 300 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

83 / 33 / 21 / 16

Χρόνος λειτουργίας AP 200 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

66 / 26 / 16 / 12

Χρόνος λετουργίας AP 100 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

32 / 13 / 8 / 8

Χρόνος λειτουργίας AR 1000 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

225 / 95 / 60 / 45

Χρόνος λειτουργίας AR 2000 (επίπεδο 1/2/3/Boost)
λεπτά 

300 / 130 / 80 / 60

 Χωρίς μπαταρία
 Με στρογγυλό μπεκ στη λειτουργία ως φυσητήρα
 Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χρήση
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Βασικός εξοπλισμός
Λειτουργία ενίσχυσης
Δίνει τη μέγιστη λειτουργία του μηχανήματος παρακάμπτοντας τη ρύθμιση της σκανδάλης. Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας
ξαναγυρίζει στην αρχική ρύθμιση.

Κρίκος μεταφοράς
Κρίκος μεταφοράς για μαξιλαράκι γοφού

Ρυθμιζόμενο μήκος σωλήνα
Το μήκος του σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά μήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το ύψος του χρήστη. Αυτό αποτρέπει
την άσκοπη απώλεια ενέργειας και την μειωμένη απόδοση λόγω της απόστασης του σωλήνα από το έδαφος.

Κεντρική μονάδα ελέγχου
Εξασφαλίζει τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, ο φυσητήρας διαθέτει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος για διαφορετικές εργασίες.
Τα λαμπάκια LED ανάβουν για να δείξουν την επιλεγμένη ρύθμιση.

Εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία
Το μηχάνημα τροφοδοτείται από ένα υψηλής απόδοσης κινητήρα EC. Σε συνδυασμό με το κέντρο βάρους να είναι κοντά στη λαβή, o
φυσητήρας BGA 100 διαθέτει πολύ ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία.

Νέος ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC)
Πλεονεκτήματα ηλεκτροκινητήρα STIHL (EC): Μικρό μέγεθος, Υψηλή ροπή, μεγάλη σταθερά ροπής, Υψηλή ενεργειακή απόδοση, Μικρό
βάρος, Αθόρυβη λειτουργία, Χαμηλές δονήσεις, Χωρίς ψήκτρες άρα χωρίς μηχανική φθορά. Δεν απαιτεί σέρβις.
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Αξεσουάρ

Προαιρετικά
Φορτιστές
Ο φορτιστής AL 100 και οι ταχυφορτιστές AL 300 & AL 500.

Ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου
Ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου AP 100, 76Wh, AP 200, 151Wh και ΑΡ 300, 227Wh, AR 900 891Wh, AR 2000 916Wh, AR 3000
1148Wh, συμβατές με όλα τα STIHL / VIKING επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν εκατοντάδες φορές,
δεν υπάρχει φαινόμενο μνήμης, σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας και ένδειξη φόρτισης.

Σύστημα μεταφοράς
Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες AP.
Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με
καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες
μπαταρίες AR. Κατάλληλο για μηχανήματα με καλώδιο σύνδεσης
όσο και για μηχανήματα με υποδοχή της μπαταρίας.

131,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Θήκη ζώνης για μπαταρία AP με καλώδιο σύνδεσης
Επιτρέπει μετάδοση ενέργειας από μπαταρία STIHL AP σε
φυσητήρα BGA 100. Συνδυάζεται με ζώνη μπαταριών.

170,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Σετ μαξιλαράκια

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/cbd91387-2953-49c4-a229-4b4c96891059/sustema-metaphoras/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/cbd91387-2953-49c4-a229-4b4c96891059/sustema-metaphoras/
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/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/theke-zones-gia-ap-mpataria-me-kalodio-trophodosias/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/theke-zones-gia-ap-mpataria-me-kalodio-trophodosias/
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/ecf1bb18-2e3a-4d97-94d3-24ac6161e2bf/set-maxilarakia/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ecf1bb18-2e3a-4d97-94d3-24ac6161e2bf/set-maxilarakia/
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For retrofitting. With an adapter for attaching the support cushions
for FSA and BGA to the AR backpack batteries' carrying system.

34,70 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 2000
Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 916 Wh. Στιβαρό περίβλημα με
ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς . Άνετη εργονομική ζώνη. Ένδειξη
κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα και
προσαρμογέα. Για όλοήμερη εργασία σε περιοχές με ευαισθησία στο
θόρυβο. Κατάλληλο για εργασία και με βροχή.

1.142,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Ισχυρή μπαταρία πλάτης AR 3000
Φορητή μπαταρία ιόντων λιθίου με 1148 Wh. Στιβαρό περίβλημα με
ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Άνετη και εργονομική ζώνη
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με LED. Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα
και προσαρμογέα. Για όλοήμερη εργασία Κατάλληλη και για εργασία
με βροχή.

1.348,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

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/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ef429f4e-afc7-4678-aa85-b3de6d5e8278/iskhure-mpataria-plates-ar-2000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/ef429f4e-afc7-4678-aa85-b3de6d5e8278/iskhure-mpataria-plates-ar-2000/
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/41ef43ba-6ca3-4488-adcb-a9e49eda687c/iskhure-mpataria-plates-ar-3000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/41ef43ba-6ca3-4488-adcb-a9e49eda687c/iskhure-mpataria-plates-ar-3000/
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/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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Μπαταρία πλάτης AR 1000
Μπαταρία πλάτης με υψηλή χωρητικότητα για μεγάλους χρόνους
εργασίας. Στιβαρό περίβλημα με πλάκα βάσης και ένδειξη της
κατάστασης φόρτισης (έξι λυχνίες LED) εργονομικό και άνετο
σύστημα μεταφοράς στην πλάτη με ενσωματωμένη λαβή
μεταφοράς. Ιόντων λιθίου 626 Wh, βάρος 5,5 kg.

977,00 €
(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

Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα
Ανθεκτική και εργονομικά σχεδιασμένη ζώνη με άνετο ιμάντα για
κατανομή βάρους σε ισχία και ώμους. Προσφέρει μειωμένο συνολικό
βάρος στο χέρι του χρήστη, καθώς η μπαταρία στη θήκη AP με
καλώδιο σύνδεσης φοριέται στη ζώνη.

67,30 €
(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/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/iskhure-mpataria-plates-ar-1000/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/29978653-59c1-433e-872b-d1acbc3a0f98/iskhure-mpataria-plates-ar-1000/
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/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/zone-metaphora-mpatarion-me-aortera/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/zone-metaphora-mpatarion-me-aortera/
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

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.

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/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/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

