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RM 756 GS
Στιβαρό, επαγγελματικό βενζινοκίνητο
χλοοκοπτικό για μεγάλες εκτάσεις

Επαγγελματικό και ιδιαίτερα ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 54
cm πλάτος κοπής για μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι με
φρένο και συμπλέκτη, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, καθ' ύψος
ρυθμιζόμενη μπάρα τιμονιού με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και
σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων για άνετη και αποδοτική εργασία.
Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων.

Μοντέλο Τιμή

RM 756 GS 
63780113411

2.000,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Αξεσουάρ



Πλάτος κοπής cm 54

Κυβισμός cm³ 179

Συντελεστής αβεβαιότητας K m/s² 1,2

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) 98

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό) rpm 2800

Χλοοτάπητες με εμβαδόν έως και... m² up to 3000

Ύψος κοπής mm 25-90

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA
[dB(A)] dB(A)

2

Ονομαστική ισχύς (kW/HP) 2,9 kW / 3,9 PS

Χορτοσυλλέκτης l 80

Βάρος kg 60

Τιμή κραδασμών ahw m/s² 2,4

Τύπος κινητήρα FJ 180 V KAI OHV

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

 Προσωπική παράδοση

Αλεστικό σύστημα AMK 056
Αλεστικό σύστημα με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα
αλέσματος. Για βενζινοκίνητα μοντέλα της σειράς 7 με πλάτος κοπής
54 cm.

61,20 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

Προστασία περιβλήματος φίλτρου αέρα AGS 700
Προστασία για το περίβλημα του φίλτρου αέρα, για όλα τα μοντέλα
της σειράς 7 με πλάτος κοπής 54 cm.

30,50 €
(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/e39b58d9-f5c7-4b75-9a41-c550751b949a/alestiko-sustema-amk-056/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/e39b58d9-f5c7-4b75-9a41-c550751b949a/alestiko-sustema-amk-056/
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/036fb44e-9671-402e-98c2-aee433e706d9/prostasia-periblematos-philtrou-aera-ags-700/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/036fb44e-9671-402e-98c2-aee433e706d9/prostasia-periblematos-philtrou-aera-ags-700/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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


