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MM 56
Δυνατός κινητήρας Multi, συμβατός με όλα τα
Multi εργαλεία.

Ιδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν,
στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων. Μεγάλη
επιλογή σε εργαλεία STIHL Multi, πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη
μεταφορά, απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση,
διακόπτης λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα.

Μοντέλο Τιμή

MM 56 
46040115401

469,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά


Κυβισμός cm3 27,2

Ισχύς kW/Hp 0,85/1,2

Βάρος kg 8,3

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 94

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 102

Όγκος δεξαμενής cm3 340

Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 4,0/4,0

 Χωρίς καύσιμο και εργαλείο
 Συντελέστης Κ κατά την οδηγία 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) (Max. Wert)
 Συνετελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) (Max. Wert)
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Βασικός εξοπλισμός
Κινητήρας STIHL 2-MIX
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.

Πρακτικό και άνετο στο χειρισμό
Για περισσότερη άνεση κατά τη χρήση και μεταφορά και για αποθήκευση σε μικρό χώρο, το μηχάνημα μπορεί να διπλωθεί απλά και
γρήγορα. Το εργαλείο δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί.

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

Tel: 210-9761024

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου διευκολύνει αισθητά την εκκίνηση του κρύου κινητήρα. Το στόμιο του ρεζερβουάρ είναι στραμμένο προς τα
πάνω, για να διευκολύνεται ο ανεφοδιασμός του μηχανήματος με καύσιμο.

Πρασαρμογή με απλούς χειρισμούς
Όλα τα εργαλεία Multi ανταλλάσσονται με λίγους απλούς χειρισμούς, χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Λαβή πολλαπλών λειτουργιών: Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα είναι ενσωματωμένα στη λαβή. Έτσι ο χειρισμός γίνεται
πιο απλός αλλά και πιο άνετος, καθώς δεν χρειάζεται να πάρετε το χέρι σας από τη λαβή.

Ελάχιστος χώρος για μεταφορά και αποθήκευση
Το σύστημα MultiSystem διπλώνεται γρήγορα και εύκολα, ακόμα και χωρίς αφαίρεση του εργαλείου, και έτσι δεν χρειάζεται παρά ελάχιστο
χώρο π.χ. στο αυτοκίνητο.

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/

