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SG 11
Εργονομικό και εύχρηστο

Εργονομικό και εύχρηστο ραντιστήρι χειρός για τη διασπορά υγρών
φαρμάκων φυτοπροστασίας. Αποτελεσματική αντλία για ευχάριστη
εργασία. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Μοντέλο Τιμή

SG 11 
42550194910

17,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   







Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Αξεσουάρ

Βάρος kg 0,46

Χωρητικότητα δοχείου l 1,5

Βασικός εξοπλισμός
Ακροφύσιο κοίλου κώνου
Παραδίδεται με μπέκ κοίλου κώνου. Πράσθετα μπεκ είναι διαθέσιμα ως αξεσουάρ.

Διαφανές δοχείο
Χάρη στο διαφανές δοχείο είναι εύκολο να δει κανείς τη στάθμη του υγρού.

Εργονομικά χειριστήρια
Όλα τα χειριστήρια είναι εργονομικά τοποθετημένα. Η βαλβίδα αποσυμπίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα με το ένα χέρι.

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c835ef29-32ec-4e51-a7de-905ac75090fe/set-mpek/
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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

Για SG 11, SG 31, SG 51, SG 71
Αποτελείται από δύο μπέκ επίπεδης δέσμης και δύο μπεκ κοίλου
κώνου. Το μπέκ επίπεδης δέσμης είναι ιδανικό για ψέκασμα σε
επιφάνειες, ενώ το μπέκ κοίλου κώνου για ψέκασμα μεμονομένων
φυτών.

17,90 €
(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/c835ef29-32ec-4e51-a7de-905ac75090fe/set-mpek/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

