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Έρευνα προϊόντος

RMA 443 PC
Εύχρηστο επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό,
ιδανικό για μεσαίες εκτάσεις

Μοντέλο
RMA 443 PC, χωρίς
μπαταρία και φορτιστή
63380111425

Τιμή

598,99 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

Εύχρηστο επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 41 cm,
ιδανικό για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες. Με αυτόματο έλεγχο της
ταχύτητας του κινητήρα και μαχαίρια βελτιστοποιημένης ροής για
μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής,
αποσπώμενη κίνηση τροχών καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και
αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι Comfort για άνετη εργασία.
Συμπεριλαμβανομένου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με δείκτη
στάθμης. Βάρος 25 kg.

Δέσμευση προϊόντων

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χορτοσυλλέκτης l

55

Πλάτος κοπής cm

41

Ύψος κοπής mm

25-75

Stop

Engine stop

Ρύθμιση ύψους
κοπής

6 settings (central)

Διάμετρος πίσω
τροχού mm

200

Στροφές rpm

3150

Ύψος κοπής mm

25-75

Βάρος kg

23

Συντελεστής
αβεβαιότητας
στάθμης ηχοπίεσης
KpA dB (A)

2

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.
Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το
κατάστημα μας για την παραλαβή
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.
Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας
αποστείλουμε την παραγγελία σας
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και
να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα
κόστη αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των
προϊόντων.
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Τιμή κραδασμών σε
ahw m/s²

1,4

Συντελεστής
αβεβαιότητας K m/s²

0,7

Χαρακτηριστικά

Βασικός εξοπλισμός

Προσωπική παράδοση
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

Μονοκόμματο τιμόνι Comfort
Το καθ'ύψος ρυθμιζόμενο τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί,
ανάλογα με το ύψος του χειριστή και παρέχει άνετη λαβή για
εύκολη εργασία. Επιπλέον, χάρη σε αυτόν ο χορτοσυλλέκτης
μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί εξαιρετικά
εύκολα και άνετα.

Λαβές μεταφοράς
Οι ενσωματωμένες λαβές στο περίβλημα του προϊόντος
επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό, τη φόρτωση και την
ανατροπή του μηχανήματος. Κάνουν ευκολότερη την
ανύψωση και λειτουργούν επίσης ως προφυλακτήρας για την
προστασία του περιβλήματος σε περίπτωση τυχαίας
σύγκρουσης

Καινοτόμος χορτοσυλλέκτης
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 κοπής
Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα επίπεδα
μέσω μοχλού. Το επιθυμητό ύψος κοπής 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
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πρόσφυση και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.

Αναδιπλούμενο τιμόνι
Χάρη στο αναδιπλούμενο τιμόνι, οι χλοοκοπτικές μηχανές
STIHL είναι εύκολο να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν.

Αυτοπροωθούμενη
Ανάλογα με το μοντέλο, οι αυτοπροωθούμενες χλοοκοπτικές
μηχανές STIHL είναι εξοπλισμένες με μηχανισμό κίνησης.
Απλά ρυθμίστε το μοχλό και το χλοοκοπτικό τίθεται σε κίνηση.
Ιδανικό για μεγάλες εκτάσεις γρασιδιού, και εκτάσεις σε κλίση.

Προαιρετικά
Λειτουργία αλέσματος
Τα κιτ αλέσματος STIHL, περιλαμβάνει ένα ένθετο και ένα
πολυστρωματικό φύλλο. Με το πίσω άνοιγμα να κλείνει με ένα
ένθετο για μύκητες, το γρασίδι τεμαχίζεται σε λεπτά
σωματίδια, επιστρέφοντας θρεπτικά συστατικά και υγρασία
στο γκαζόν.

Αξεσουάρ

Μπαταρία AP 300
Συμβατή με το σύστημα
επαναφορτιζόμενων
μηχανημάτων PRO της STIHL.
Πολύ ισχυρή μπαταρία ιόντων
λιθίου με ένδειξη κατάστασης
φόρτισης (τέσσερις λυχνίες
LED). Ενέργεια μπαταρίας 227
Wh, 1,7 kg

299,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής
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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

Μπαταρία AP 300 S
Συμβατή με το σύστημα
επαναφορτιζόμενων
μηχανημάτων PRO της STIHL.
Πολύ ισχυρή μπαταρία ιόντων
λιθίου με ένδειξη κατάστασης
φόρτισης (τέσσερις λυχνίες
LED). Ενέργεια μπαταρίας 281
Wh , 1,8 kg

329,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024
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