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BR 200
Πρακτικός φυσητήρας πλάτης

Μικρό και πολύ ελαφρύ μηχάνημα. Αντιδονητικό σύστημα STIHL,
κινητήρας 2-MIX, απλή διαδικασία εκκίνησης, ασφαλιζόμενη
σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Μοντέλο Τιμή

BR 200 
42410111603

429,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Κυβισμός cm3 27,2

Ισχύς kW/Hp 0,8/1,1

Βάρος kg 5,7

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 96

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 103

Δονήσεις, δεξιά m/s2 3

Μέγιστη παροχή αέρα m3/h 800

Ταχύτητα ροής αέρα cf/min 400

Ταχύτητα αέρα mph 132

Ταχύτητα αέρα m/s 59

Μέγιστη παροχή αέρα cf/min 471

Όγκος δεξαμενής l 1,05

 Ετοιμο, χωρίς καύσιμο
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Χωρίς σωλήνα και μπεκ
 Με στρογγυλό μπέκ στη λειτουργία ως φυσητήρα
 Με στρογγυλό μπέκ στην λειτουργία ως φυσητήρα
 Με στρογγυλό μπεκ στη λειτουργία ως φυσητήρα
 Χωρίς σωλήνα και μπέκ
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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

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

Βασικός εξοπλισμός
Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο δίχρονος κινητήρας STIHL με τεχνολογία 2-MIX εξασφαλίζει υψηλή ισχύ, περίσσεια δύναμη και εξοικονόμηση καυσίμου έως και κατά
20% σε σύγκριση με δίχρονους κινητήρες STIHL αντίστοιχης ισχύος χωρίς τεχνολογία 2-MIX.

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Μακροπρόθεσμα, οι έντονοι κραδασμοί στις λαβές των μηχανημάτων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην αιμάτωση των
δαχτύλων και χεριών. Για την πρόληψη αυτού του προβλήματος, η STIHL ανέπτυξε ένα μελετημένο αντιδονητικό σύστημα. Στα
μηχανήματα με αντιδονητικό σύστημα μειώνεται αισθητά η μετάδοση στις λαβές των ταλαντώσεων που παράγονται από τον κινητήρα
εσωτερικής καύσης και τα κινούμενα εξαρτήματα

Εργονομικό σύστημα μεταφοράς
Το εργονομικό σύστημα μεταφοράς από υλικό που αναπνέει προσφέρει μεγάλη άνεση στη χρήση, χάρη στις δυνατότητες ρύθμισης σε
ύψος και γωνία. Αυτό διευκολύνει την εργασία, ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα στη λαβή, κάνοντας τον χειρισμό του μηχανήματος εξαιρετικά απλό και
ασφαλή.

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/

