KM 94 R-CE
Κινητήρας KOMBI με σύστημα ECOSPEED

Μοντέλο

KM 94 RC-E
41492000089

Τιμή

425,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Κινητήρας KOMBI με κυκλική λαβή, σύστημα εύκολης εκκίνησης
ErgoStart, κινητήρα 2-MIX και λειτουργία μειωμένου φορτίου STIHL
ECOSPEED που επιτρέπει ρύθμιση της ταχύτητας από το διακόπτη
λειτουργίας. Κατάλληλος για όλα τα εργαλεία KOMBI..

Τεχνικές λεπτομέρειες



Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 1)

96

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 1)

107

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 2)

8,5/7,7

Κυβισμός cm³

24,1

Ισχύς kW/HP

0,9/1,2

Βάρος kg 3)

4

Χωρητικότητα δεξαμενής l

0,54

1)

Κ = συντελεστής 2006/42/ΕΚ 2,5 (dB (A)) (μέγιστες τιμές)
Μέγιστες τιμές των εφαρμοστέων KombiTools
3)
Χωρίς καύσιμο και κοπτικό εξάρτημα
2)

Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός
Εργονομικός χειρισμός
Τα σημαντικότερα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα σε μια λαβή, για εύκολο και αξιόπιστο χειρισμό.

Αντιδονητικό σύστημα
Το αντιδονητικό σύστημα χρησιμοποιείται στα μηχανήματα περιποίησης πρασίνου. Δακτύλιοι από καουτσούκ μειώνουν τη μετάδοση των
ενοχλητικών δονήσεων που προκαλούνται από τον κινητήρα και το περιστρεφόμενο κοπτικό εξάρτημα. Έτσι οι δονήσεις των λαβών
περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Αυτό κάνει την εργασία σας πιο άνετη και πιο ξεκούραστη. (Ανάλογη εικόνα)

Κινητήρας STIHL 2-MIX

/

Ο δίχρονος κινητήρας STIHL με τεχνολογία 2-MIX εξασφαλίζει υψηλή ισχύ, περίσσεια δύναμη και εξοικονόμηση καυσίμου έως και κατά
20% σε σύγκριση με δίχρονους κινητήρες STIHL αντίστοιχης ισχύος χωρίς τεχνολογία 2-MIX.

Ηλεκτρονική μονάδα ανάφλεξης
Το σφραγισμένο ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης εξασφαλίζει αξιόπιστη εκκίνηση και ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Η υψηλή τάση
ανάφλεξης δημιουργεί σπινθήρες με μεγάλη σταθερότητα και διάρκεια. Αυτό οδηγεί σε πιο τέλεια καύση του μείγματος και μειωμένη
εκπομπή καυσαερίων.

Κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος
H κυκλική λαβή είναι ιδανική σε εργασίες σε χώρους με περιορισμένη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση εργαλείων Kombi όπως ο
φραχτοκόπτης, η κυκλική λαβή αποτελεί την καλύτερη πρόταση. Μαζί με τους κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή παραδίδεται επίσης ο
περιοριστής βήματος (μπάρα), ώστε οι κινητήρες να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με όλα τα εργαλεία Kombi, χωρίς να
χρειαστεί μεταγενέστερη προσθήκη.

Σύστημα ErgoStart
Πιο εύκολη εκκίνηση παρά ποτέ. Στο νέο σύστημα ErgoStart, υπάρχει ένα πρόσθετο σπειροειδές ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία της
μίζας και τον στροφαλοφόρο άξονα, που συμπιέζεται αντίθετα προς την πίεση συμπίεσης που ασκείται στο έμβολο. Όταν η δύναμη του
ελατηρίου υπερβεί την πίεση συμπίεσης, ο στροφαλοφόρος άξονας θα ξεκινήσει να περιστρέφεται, θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα.
Το μηχάνημα ξεκινά ομαλά και με άνεση, χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις στην απαιτούμενη δύναμη.

Διαιρούμενος σωλήνας
Ξεμοντάρισμα και μοντάρισμα στο άψε σβήσε – αυτό είναι ένα βασικό προτέρημα του διαιρούμενου σωλήνα του συστήματος Kombi και
των διαιρούμενων χορτοκοπτικών. Δεν χρειάζονται εργαλεία. Τα μηχανήματα χωρούν χωρίς πρόβλημα σε οποιοδήποτε πορτ-μπαγκάζ
αυτοκινήτου και φυλάσσονται εύκολα.

Ταχυσύνδεσμος
Ο σύνδεσμος λύνεται με το απλό ξεβίδωμα ενός κουμπιού. Στη συνέχεια τα δύο μέρη μπορούν να διαχωριστούν. Κατά τη σύνδεση του
εργαλείου Kombi, ο οδηγός που είναι ενσωματωμένος στον σύνδεσμο φροντίζει ώστε η ντίζα να γυρίσει αυτόματα στην κατάλληλη θέση.
Δεν χρειάζονται εργαλεία.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Ενεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών εκκίνησης κατά
40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

STIHL ECOSPEED
Με τη λειτουργία ECOSPEED μπορείτε να θέσετε το κοπτικό σας μηχάνημα σε οικονομική κατάσταση λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό,
απλά στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης προς την κατεύθυνση του σήματος «μείον», χαμηλώνοντας έτσι τον αριθμό στροφών. Στη θέση αυτή,
το κοπτικό μηχάνημα λειτουργεί μερικό φορτίο. Εάν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το επαναφέρετε σε λειτουργία πλήρες φορτίο
με ένα πάτημα της σκανδάλης. Κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο μειώνεται η κατανάλωση και επο- μένως παρατείνεται ο χρόνος που
μπορείτε να εργαστείτε με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο, το μηχάνημα παρουσιάζει
αισθητά λιγότερες δονήσεις απ' ό,τι με πλήρες φορτίο.

 Δέσμευση προϊόντων



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.
 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

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