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SP 401
Δυνατό ελαιοραβδιστικό μηχάνημα με γάντζο
με δώρο αλυσοπρίονο MS 180, αξίας 249€

Δυνατό ελαιοραβδιστικό μηχάνημα με γάντζο 1.9kW, 2,6HP για
ραβδισμό ελιών και μικρούς καρπούς. Με αντιδονητικό σύστημα
STIHL κατά των κραδασμών, διαθέτει STIHL ElastoStart για εύκολη
εκκίνηση, και αορτήρα για εύκολη εργασία. Μεγάλη εμβέλεια, και πολύ
καλή σχέση ισχύος προς βάρος. Διατίθεται σε 3 εναλλακτικές εκδόσεις
με 3 διαφορετικού μήκους άξονες. Επιλέξτε αυτόν που ταιριάζει σε
εσάς. (Άξονες μήκους: 1,86m, 2,26m, 2,60m)

Μοντέλο Τιμή

SP 401, με άξονα 1,86m 
42462000016

1.499,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

SP 401, με άξονα 2,26m 
42462000015

1.499,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

SP 401, με άξονα 2,60m 
42462000017

1.499,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

  





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Κυβισμός cm3 40,2

Ισχύς kW/Hp 1,9/2,6

Βάρος kg 14

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 102

Δονήσεις, δεξιά m/s2 5,7

Συνολικό μήκος με άξονα 2,26m cm 323

Χωρητικότητα δοχείου l 0,66

 Βάρος χωρίς καύσιμο (Mήκος 2,79m)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Επίσης διατίθεται με μήκος 2,83m με άξονα 1,86m & 3,57m με άξονα 2,60m

1)

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

Βασικός εξοπλισμός
Αντιδονητικό σύστημα

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

Αντιδονητικό σύστημα: 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 αντιδονητικό σύστημα
υψηλής ποιότητας. Στα μηχανήματα με αντιδονητικό σύστημα μειώνεται αισθητά η μετάδοση στις λαβές των ταλαντώσεων που
παράγονται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα κινούμενα εξαρτήματα

Σύστημα ElastoStart
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.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου: Η πρόσθετη αντλία καυσίμου είναι ενσωματωμένη μέσα στο καρμπιρατέρ, ώστε να μην καταλαμβάνει
πολύτιμο χώρο. Με ένα πάτημα του αντίχειρα, τροφοδοτείται καύσιμο στο καρμπιρατέρ, πριν από την εκκίνηση. Έτσι μειώνεται αισθητά ο
αριθμός των τραβηγμάτων που απαιτούνται για την εκκίνηση του κινητήρα μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος.

Ειδικός πρακτικός αορτήρα
Ειδικός αορτήρας που διευκολύνει ιδιαίτερα την μακροχρόνια εργασία. Προσφέρει ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών: Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα στη λαβή. Έτσι ο χειρισμός γίνεται
πιο απλός αλλά και πιο ασφαλής, καθώς δεν χρειάζεται να πάρετε το χέρι σας από τη λαβή.

Νέος γάντζος
Νέος ακόμα πιο εργονομικός και ανθεκτικός γάντζος. Ο νέος γάντζος μειώνει ελάχιστα (4 εκατοστά) το συνολικό μήκος του
ελαιοραβιστικού. Mε άξονα 1,82m το συνολικό μήκος είναι 2,79m. Με άξονα 2,22m το συνολικό μήκος είναι 3,19m και με άξονα 2,60m το
συνολικό μήκος είναι 3,57m.

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/
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Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024


