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KM 131 R
Κορυφαία απόδοση STIHL Kombi για
επαγγελματική χρήση.

Για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή απόδοση. Απλή
εκκίνηση χωρίς προβλήματα και κόπο. Διακόπτης λειτουργίας στο
τιμόνι που διατηρεί τον κινητήρα πάντα έτοιμο για εκκίνηση. Αυτόματο
τσόκ. Η άμεση πρόσβαση στις βαλβίδες, αλλά και η εύκολη σύνδεση
του μηχανήματος με το διαγνωστικό μηχάνημα της STIHL, μέσω
ειδικής υποδοχής κάνουν το σέρβις του, πιο ξεκούραστο από ποτέ.
30% μεγαλύτερη δεξαμενή καυσίμου σε σχέση με τον προκάτοχο του.
Μειωμένο βάρος κατά 200 γραμμάρια. Συμβατό με όλα τα εξαρτήματα
Kombi

Μοντέλο Τιμή

KM 131 R 
41802000589

539,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

 Δέσμευση προϊόντων

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



Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 101

Βάρος kg 4,4

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 110

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 6,1 / 6,5

Κυβισμός cm³ 36,3

Ισχύς kW/HP 1,4/1,9

Χωρητικότητα δεξαμενής l 0,71

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

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

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/

