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Σετ RMA 235 με μπαταρία ΑΚ 20 και
φορτιστή AL101
Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή
γκαζόν για μικρές εκτάσεις

Η STIHL RMA 235 είναι ιδανική για μικρούς κήπους. Εξοπλισμένη με
το σύστημα μπαταριών STIHL COMPACT, ο κινητήρας τροφοδοτείται
από μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης. Με βάρος μόλις 14
kg διαθέτει επίσης ένα πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30lt, μια λεπίδα
βελτιστοποιημένης ροής, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής με πέντε
ρυθμίσεις και μια μόνιμα ενεργοποιημένη οικονομική λειτουργία.

Μοντέλο Τιμή

RMA 235.0 με ΑΚ 20 και AL
101 
63112000006

299,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Βάρος kg 14

Χορτοσυλλέκτης l 30

Πλάτος κοπής cm 33

Ύψος κοπής mm 25-65

Stop Engine stop

Ρύθμιση ύψους κοπής 5 settings (central)

Στροφές rpm 3400

Διάμετρος πίσω τροχού mm 170



Βασικός εξοπλισμός
Λαβή μεταφοράς
Μια ενσωματωμένη λαβή στο περίβλημα του προϊόντος επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό, την φόρτωση και την ανατροπή της μηχανής.
Κάνει ευκολότερη την ανύψωση και λειτουργεί επίσης ως προφυλακτήρας για την προστασία του περιβλήματος σε περίπτωση τυχαίας
σύγκρουσης.

Καινοτόμος χορτοσυλλέκτης

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

Χάρη στο καινοτόμο άνοιγμα, ο χορτοσυλλέκτης είναι πολύ εύκολο να αδειάσει. Ο αέρας και η σκόνη απορρίπτονται απαλά στο έδαφος
μέσω των ειδικά σχεδιασμένων αεραγωγών.

Μαχαίρι βελτιστοποιημένης ροής
Οι λεπίδες βελτιστοποιημένης ροής κόβουν το γρασίδι με ελάχιστη αντίσταση. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια μπαταρίας και αυξάνει την
έκταση κοπής.

Κεντρική ρύθμιση ύψους
Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα επίπεδα μέσω μοχλού. Το επιθυμητό ύψος κοπής (μεταξύ 25-65mm) μπορεί να
ρυθμιστεί με ακρίβεια με τη βοήθεια μηχανισμού με ελατηριωτό μηχανισμό μέσω της λαβής στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος.

Περίβλημα από πολυμερές
Το περίβλημα των χλοοκοπτικών STIHL είναι κατασκευασμένο από πολυμερές υψηλής αντοχής, θερμότητας και υπεριώδους
ακτινοβολίας.

Εύκολη κύλιση τροχών
Μεγάλοι τροχοί με ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για εύκολη λειτουργία. Το σχέδιο πέλματος προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και επιτρέπει
τον εύκολο καθαρισμό τους.

Αναδιπλούμενη λαβή
Χάρη στο πτυσσόμενο τιμόνι, οι χλοοκοπτικές μηχανές STIHL είναι εύκολο να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν εύκολα.

Οικονομική λειτουργία
Οι στροφές του κινητήρα προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να ταιριάζουν με την απαιτούμενη ισχύ, για μακροχρόνια κοπή με μέγιστη
ενεργειακή απόδοση. Η λειτουργία Eco είναι μόνιμα ενεργή στην RMA 235.

Μπαταρία AK 30
Συμπαγής μπαταρία ιόντων λιθίου για τη νέα σειρά
επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων COMPACT με τάση 36 V και
χωρητικότητα 180 Wh. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από
τον τύπο της συσκευής. Με ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (LED).
Συμβατή με AL 101, AL 100, AL 300 και AL 500.

164,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/285e772c-34c1-4eaa-8824-21316d320444/mpataria-ak-30/
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

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

Φορτιστής AL 101
Φορτιστής για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς
COMPACT. Με Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED) καλώδιο με
ταινία Velcro. Ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν
απαιτείται.

50,00 €
(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/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/phortistes-al-101/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

