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Κινητήρας Kombi KMA 130 R με δύο
μπαταρίες AP 300, φορτιστή AL 101, και
χτένια ελαιοκομίας SP-KM (περιλ. καλώδιο
σύνδεσης μπαταρίας)
Η ιδανική λύση για την βιολογική καλλιέργεια
της ελιάς

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi ΚΜΑ 130
με μεγάλη ροπή και χαμηλό βάρος με τρία επίπεδα ισχύος για
ενεργειακά αποδοτική και χαμηλού θορύβου εργασία σε όλες τις
εφαρμογές. Βάρος: 3,2 κιλά. Δίνεται με τα ειδικά χτένια
ελαιοραβδισμού από ανθρακόνημα και ελαφρύ πλαίσιο μαγνησίου,
δύο τεμάχια από την αποτελεσματική μπαταρία AP 300 και τον
φορτιστή AL 101. Με αυτό το συνδυασμό οι εργασίες στην βιολογική
καλλιέργεια ελιάς γίνονται πιο εύκολα, γρήγορα και αθόρυβα από
ποτέ.

Μοντέλο Τιμή

Κινητήρας Kombi KMA 130 R
με δύο μπαταρίες AP 300,
φορτιστή AL 101, και χτένια
ελαιοκομίας SP-KM 
48672000027

1.215,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   









 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

    

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.

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

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/

