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SR 450
Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης

Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης, κατάλληλος για διασπορά υγρών
φαρμάκων φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Με πλάτος
ψεκασμού έως 14,5 μέτρα και εξοπλισμό υψηλής άνεσης, επιτρέπει
αποδοτική και ξεκούραστη εργασία. Διαθέτει επιπλέον μηχανισμό
μετατροπής 2-σε-1 που επιτρέπει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης
και κόκκων σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης.

Μοντέλο Τιμή

SR 450 
42440112641

719,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

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

 

Κυβισμός cm3 63,3

Ισχύς kW/Hp 2,9/3,9

Μέγιστη παροχή αέρα m3/h 1300

Όγκος δεξαμενής l 1,70

Οριζόντιο πλάτος ψεκασμού m 14,5

Βάρος kg 12,8

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 109

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 101

Δονήσεις, δεξιά m/s2 1,9

 Χωρίς μπέκ
 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
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Αξεσουάρ

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
Στους ψεκαστήρες, το αντιδονητικό σύστημα ξεκουράζει αποτελεσματικά τους μύες της πλάτης. Δακτύλιοι από καουτσούκ μειώνουν τη
μετάδοση των ενοχλητικών δονήσεων που προκαλούνται από τον κινητήρα. Έτσι οι δονήσεις των λαβών περιορίζονται στον ελάχιστο
δυνατό βαθμό. Αυτό κάνει την εργασία σας πιο άνετη και πιο ξεκούραστη.

Δοσομετρικό σύστημα με εύχρηστο δοσομετρικό μοχλό
Ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη διαπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρισμού. Με μια κίνηση του
χεριού μπορείτε όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης αλλά και να ρυθμίσετε τη συγκέντρωση με μεγάλη ακρίβεια.

Δοχείο με μεγάλο στόμιο πλήρωσης
Το δοχείο με μεγάλη χωρητικότητα 14 λίτρων έχει και σας επιτρέπει να εργαστείτε για αρκετή ώρα χωρίς να χρειάζεται συμπλήρωση. Το
γέμισμα γίνεται γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στόμιο πλήρωσης. Οι απώλειες περιορίζονται στο ελάχιστο και το δοχείο
καθαρίζεται εύκολα.

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

Μηχανισμός μετατροπής 2σε1
Το ευέλικτο μηχάνημα SR 450 μπορεί με λίγες απλές κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς
χωριστό κιτ μετατροπής και χωρίς να απαιτούνται ιδιάιτερες τεχνικές ιδιότητες.

Σύστημα ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης σε δίχρονους κινητήρες, η πίεση συμπίεσης δημιουργεί απότομες αυξομειώσεις δύναμης που
επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις. Το σύστημα ElastoStart μειώνει αισθητά τα φαινόμενα αυτά. Ένας ειδικός αποσβεστήρας
κραδασμών μέσα στη λαβή εκκίνησης τεντώνεται ανάλογα με τη δύναμη τραβήγματος, εξαλείφοντας τις απότομες κορυφές δύναμης και
εξομαλύνοντας έτσι τη διαδικασία εκκίνησης.

Σύστημα μεταφοράς
Οι ψεκαστήρες είναι εφοδιασμένοι με άνετο σύστημα μεταφοράς. Κατά την εργασία με τη μονάδα του κινητήρα στην πλάτη, ο χειριστής
αντιλαμβάνεται την ευνοϊκή κατανομή του βάρους.

Εύκολη εκκίνηση E-Start
Γρήγορη και εύκολη εκκίνηση χάρη στην αυτόματη θέση εκκίνησης του γκαζιού του διακόπτη.
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Ζώνη γοφού για ΒR 450
Διανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα στους γοφούς. Με
μαλακήεπένδυση. Για BR & SR.

36,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Επέκταση σωλήνα
Επιμήκυνση σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Συνιστάται η χρήση
αντλίας πίεσης για SR 430 κα SR 450.

20,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Προσαρμοζόμενη αντλία πίεσης
Αυξάνει την παροχή κατά το ψέκασμα προς τα πάνω. Ιδανική για
αποτελεσματικό ψέκασμα δέντρων μεσαίου έως μεγάλου ύψους.
Επιπλέον εξασφαλίζει ανάμειξη του υγρού μέσα στο δοχείο.

93,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Σετ από μπεκ ULV για SR 430, SR 450

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/6911f776-9e51-41d1-bed0-91d7f24a9ddf/zone-gophon-gia-phuseteres-plates-kai-psekasteres/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/6911f776-9e51-41d1-bed0-91d7f24a9ddf/zone-gophon-gia-phuseteres-plates-kai-psekasteres/
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/0253dcd6-d632-42a8-986f-c78df8e06e82/epektase-solena/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/0253dcd6-d632-42a8-986f-c78df8e06e82/epektase-solena/
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/541d7733-71f5-498b-8a6b-87a96121f98a/prosarmozomene-antlia-pieses/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/541d7733-71f5-498b-8a6b-87a96121f98a/prosarmozomene-antlia-pieses/
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/c0af8653-351e-4c1c-9a51-70a088814e91/set-apo-mpek-ulv/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/c0af8653-351e-4c1c-9a51-70a088814e91/set-apo-mpek-ulv/


/









 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

Το μπεκ ULV για τον ψεκαστήρα STIHL SR 450 λειτουργεί σαν
εκνεφωτής. Διασπά υγρά σε μικροσκοπικά σταγονίδια,
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή κατανομή του ψεκαζόμενου
υγρού.

8,40 €
(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/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

