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BR 800 C-E
Stärkstes Blasgerät von STIHL

Ο πιο ισχυρός φυσητήρας της STIHL. Πρακτική εκκίνηση από το πλάι,
για εύκολη επανεκκίνηση όταν φοριέται στην πλάτη. Λαβή
ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα.
Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός φαρδύς
αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ζώνη θώρακα, κινητήρας 4-MIX®,
απλή εκκίνηση, σκανδάλη γκαζιού αδιαβάθμητης ρύθμισης με δια-
κόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Μοντέλο Τιμή

BR 800 C-E 
42830111603

929,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

   

Κυβισμός cm3 79,9

Ισχύς kW/Hp 3,2/4,4

Βάρος kg 11,7

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 104

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 112

Δονήσεις, δεξιά m/s2 3,5

Μέγιστη παροχή αέρα m3/h 2025

Μέγιστη παροχή αέρα cf/min 1192

Όγκος δεξαμενής l 2,00

 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
 Χωρίς σωλήνα και μπέκ

1)

2)

2)

3)

4)

5)

1)
2)
3)
4)
5)

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

Βασικός εξοπλισμός
Πρακτική εκκίνηση
Η συσκευή μπορεί να επανεκκινηθεί γρήγορα μετά από σύντομη διακοπή της εργασίας.

STIHL ErgoStart (E)
Ένα ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία της μίζας και τον στροφαλοφόρο άξονα αναλαμβάνει το έργο που απαιτείται για την εκκίνηση, έτσι
ώστε να μη χρειάζεται να τραβήξετε με δύναμη το κορδόνι. Αυτό επιτρέπει άνετη εκκίνηση, χωρίς καθόλου κόπο.

Ergonomic harness with hip belt
The ergonomic harness with hip belt offers carrying comfort, with height and strap adjustment. The hip belt also aids comfort when
working for prolonged periods of time.

Σωλήνα με ρυθμιζόμενο μήκος
Ο σωλήνας μπορεί να ρυθμιστεί πλήρως ανάλογα με το μέγεθος του χρήστη ή για την ιδιαιτερότητα της εργασίας.

Χωρίς εργαλεία ρύθμιση της θέσης της λαβής
Η θέση της λαβής μπορεί να αλλάξει γρήγορα χωρίς εργαλεία για τη βέλτιστη προσαρμογή ανάλογα με το μέγεθος του χρήστη.

Πρακτική λαβή
Ο πρακτικός δετήρας χοάνης αλλά και η λαβή μεταφοράς τοποθετημένα κατά βέλτιστο τρόπο πάνω στο μηχάνημα, απλοποιούν τη
μεταφορά του μηχανήματος.

Anti-vibration system
Οι ισχυροί κραδασμοί στις λαβές ηλεκτρικών εργαλείων μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες διαταραχές του κυκλοφορικού στα
χέρια και στους βραχίονες. Συνεπώς, η STIHL έχει αναπτύξει το αντι-δονητικό σύστημα. Στην περίπτωση μονάδων ισχύος με σύστημα
AV, οι δονήσεις που παράγονται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το κινούμενο εργαλείο εργασίας μειώνονται σημαντικά στα
σημεία πιασίματος.

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

Κινητήρας STIHL 4-MIX
Ο κινητήρας 4-MIX® της STIHL συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δίχρονου και τετράχρονου κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λιγότερα
καυσαέρια, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχάριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

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.
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 Προσωπική παράδοση

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

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/

