
Σετ RMA 443 C, με AP 200 και AL 101

Ελαφριά και ευέλικτη μηχανή γκαζόν με
μονοκόμματο τιμόνι, για μεσαίες εκτάσεις

Σχεδιασμένη για μεσαίου μεγέθους κήπους. Η χλοοκοπτική
επαναφορτιζόμενη μηχανή RMA 443 C με το σύστημα μπαταριών
STIHL PRO, διαθέτει οικολογική λειτουργία και μια λεπίδες
βελτιστοποιημένης ροής. Βασικά χαρακτηριστικά του RMA 443 C
είναι η ισχύς και η ευελιξία του. Για άνετο χειρισμό, είναι
εξοπλισμένη με μονοκόμματο τιμόνι Comfort καθώς και έναν
πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη. Το επιθυμητό ύψος κοπής γρασιδιού
μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις χρησιμοποιώντας
την κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής.

Μοντέλο Τιμή

RMA 443 C με AP 200 και AL
101
63382000046

689,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

Τεχνικές λεπτομέρειες 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

Έρευνα προϊόντος

Διάμετρος πίσω
τροχού mm

200

Πλάτος κοπής cm 41

Ύψος κοπής mm 25-75

Ρύθμιση ύψους
κοπής

6 settings (central)

Στροφές rpm 3150

Stop Engine stop

Βάρος kg 21

Χορτοσυλλέκτης l 55

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.
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Προσωπική παράδοση

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

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
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