
/

GHE 150
Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτρικό κινητήρα για
περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών. Με
ηλεκτρική σύνδεση, μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς και
άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού. Προσφέρει πλεονεκτήματα όταν
τροφοδοτείται με κομμάτια δέντρων με ευρεία κλαδιά ή ξυλώδεις
φρακτες. Χάρη στους τροχούς μεταφοράς, ο ηλεκτρικός τεμαχιστής
μπορεί εύκολα να μετακινηθεί σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης
μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Όταν τελειώσετε την κηπουρική,
ο STIHL GHE 150 μπορεί να τακτοποιήσει τον κήπο σας σε ελάχιστο
χρόνο και να δημιουργήσει υλικό ιδανικό για υψηλής ποιότητας
λίπασμα.

Μοντέλο Τιμή

GHE 150 
60080111130

465,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά



Ονομαστική τάση V 230

Ονομαστική ισχύς W 2500

Ονομαστική ταχύτητα U/min 2800

Μέγιστο πάχος κλαδιού mm 0-35

Μέγιστο πάχος κλαδιού mm 35

Βάρος kg 26

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA
dB(A)

2

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) 89

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LwA dB(A) 99

Κοπτικό εργαλείο Multi-Cut 150

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης
dB(A)

2,4

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

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Βασικός εξοπλισμός
Άνοιγμα εισαγωγής σε σχήμα τριφυλλιού
Η STIHL σχεδίασε το πρακτικό άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού για αποτελεσματική και εύκολη επεξεργασία κλαδιών. Εναλλακτικά, το
τετράγωνο άνοιγμα είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία του τεμαχιστή με μαλακά υλικά.

Ηλεκτρομηχανική ασφάλεια εκκίνησης
Κατά το λύσιμο των βιδών ασφάλισης, ενεργοποιείται ένας διακόπτης ασφαλείας που είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα. Ο διακόπτης
αυτός παρεμποδίζει την αυτόματη εκκίνηση του μηχανήματος μετά από διακοπή της τροφοδοσίας π.χ. για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης ή αλλαγή του μαχαιριού.

Δοχείο κομμένου υλικού AHB 050
Δοχείο κομμένου υλικού 50 l, ανεξάρτητο, κατάλληλο για όλους τους
τεμαχιστές εκτός των μοντέλων GHE 420, GHE 450 και GH 460 C.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει ακόμα πιο μεγάλες
ποσότητες τεμαχισμένου υλικού με ευκολία.

33,70 €
(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/28512b6f-e459-4394-82e4-f0eba9814822/dokheio-kommenou-ulikou-ahb-050/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/28512b6f-e459-4394-82e4-f0eba9814822/dokheio-kommenou-ulikou-ahb-050/
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


