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GH 460 C
Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής για μεγάλο όγκο επεξεργασίας
χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική
σύνδεση. Ιδανικό για ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού.
Με σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαιριών τύπου σάντουιτς και
διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn.

Μοντέλο Τιμή

GH 460 C 
60122000012

2.240,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Βάρος kg 75

Ονομαστική ταχύτητα U/min 2560

Ονομαστική ισχύς (W) (kW/HP) 5,8 kW / 7,9 PS

Τύπος κινητήρα Series 3115 PowerBuilt OHV

Κυβισμός cm³ 344

Μέγιστο πάχος κλαδιού mm έως

Κοπτικό εργαλείο Multi-Cut 450

Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] dB(A) 108

Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA
[dB(A)] dB(A)

3

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A) 97

Βασικός εξοπλισμός
Χοάνη εισαγωγής (λοξή)
Η μεγάλη χοάνη τροφοδοσίας διευκολύνει την τροφοδοσία του τεμαχιστή STIHL. Η ηχομόνωση της χοάνης και το ενσωματωμένο
σύστημα προστασίας από εκτοξευόμενα υλικά φροντίζουν για αθόρυβη εργασία και ασφάλεια του χειριστή.

Μαχαίρια τύπου σαντουιτς

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

Το ειδικό σύστημα μαχαιριών τύπου σάντουιτς στον τεμαχιστή STIHL αποκόπτει το υλικό με ελάχιστους κραδασμούς. Οι πρόσθετες
λεπίδες τεμαχίζουν τέλεια το υλικό και διασφαλίζουν ότι ο θάλαμος τεμαχισμού παραμένει καθαρός.

Διακόπτης ασφαλείας
Διακόπτης ασφαλείας ενσωματωμένος στην βίδα ασφάλισης (one click - one turn)

Ενσωματωμένα εργαλεία
Το εργαλείο που συνοδεύει τους τεμαχιστές VIKING επιτρέπει γρήγορη και επαγγελματική εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον
τεμαχιστή όπως π.χ. αλλαγή του μαχαιριού.

Μεγάλα ελαστικά
Τα μεγάλα ελαστικά βελτιώνουν τη συνολική ευελιξία και παρέχουν εύκολη κίνηση για τον βενζινοκίνητο τεμαχιστή STIHL.

Πλατύ σύστημα τροχών
Το φαρδύ πλαίσιο τροχών εξασφαλίζει σταθερότητα και εύκολη μεταφορά.

Σύστημα δύο θαλάμων
Για ξεχωριστό θρυμματισμό του σκληρού και του μαλακού υλικού. Η όρθια χοάνη με το μεγάλο άνοιγμα τροφοδοσίας φροντίζει για την
ξεκούραστη επεξεργασία του μαλακού υλικού. Η αναδιπλούμενη προς τα πίσω τροφοδοσία κλαδιών επιτρέπει το θρυμματισμό των
κλαδιών.

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/p/personaldelivery/
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Tel: 210-9761024


