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RL 540
Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας

Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας χλοοτάπητα για την εξάερωση
μεγαλύτερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά
μαχαίρια.

Μοντέλο Τιμή

RL 540 
62900113105

599,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς rpm 2800

Ονομαστική ισχύς (w)/Ονομαστικός αριθμός
στροφών (kw/HP)

2,2 kW / 3,0 PS

Χλοοτάπητας με εμβαδό έως και... m² up to 2000

Βάρος kg 33

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWA dB(A) 92

Τύπος κινητήρα Series XT675 OHV SC

Περιοχή βάθους εργασίας mm 25

Συντελεστής αβεβαιότητας KWA dB(A) 1,6

Κυβισμός cm³ 149

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) 94

Πλάτος εργασίας cm 38

Τιμή κραδασμών ahw m/s² 4,12

Βασικός εξοπλισμός
Εύκολη εκκίνηση
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας των εξαερωτήρων χλοοτάπητα STIHL ξεκινάει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία και άμεσα.

Περιστρεφόμενη λαβή με σταθερά μαχαίρια

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

 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

Η περιστρεφόμενη λαβή εξαερωτήρων χλοοτάπητα είναι εξοπλισμένη με ανθεκτικά, σταθερά πτερύγια. Έτσι, οι εξαερωτήρες STIHL
φροντίζουν για τον καλύτερο αερισμό του γκαζόν.

Εύκαμπτοι τροχοί
Οι εύκαμπτοι τροχοί των εξαερωτήρων χλοοτάπητα STIHL διαθέτουν πρόσφυση και σταθερό προφίλ και για αυτό είναι εξαιρετικά
ανθεκτικοί και αποδοτικοί στην εργασία.

Ρύθμιση βάθους κοπής εργασίας
Με μια εργονομικά σχεδιασμένη περιστρεφόμενη λαβή η ρύθμιση του βάθους εργασίας γίνεται με μια κίνηση

Ασφάλεια καλωδίου
Εργασία χωρίς διακοπή: Η ασφάλεια του καλωδίου φροντίζει ώστε να μην αποσυνδεθεί η μπρίζα όταν τραβάτε το καλώδιο.

Χειρολαβή μεταφοράς
H χειρολαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και χρησιμεύει ως προστασία από πρόσκρουση κατά την εργασία, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κλίση ή τη φόρτωση του μηχανήματος με ευκολία.

Στιβαρό περίβλημα από πολυμερές
Στιβαρό περίβλημα από πολυμερές υψηλής ποιότητας με αντοχή στη ζέστη και προστασία από UV ακτινοβολία.

Αναδιπλούμενη μπάρα
Ανετη και εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Χορτοσυλλέκτης AFK 050
Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 l, για τα RL 540 und RLE 540.

65,30 €
(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,

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/008d6f57-b59b-4813-bdc6-605e04854623/khortosullektes-afk-050/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/008d6f57-b59b-4813-bdc6-605e04854623/khortosullektes-afk-050/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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 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

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/p/personaldelivery/

