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TS 440
Ισχυρή επιλογή για κοπή και σε δυσπρόσιτα
σημεία

Αρμοκόφτης με διευρυμένη ρύθμιση προφυλακτήρα και παγκόσμια
καινοτομία της STIHL: το φρένο δίσκου κοπής QuickStop. Για δίσκους
κοπής 350 mm. Ο προφυλακτήρας είναι ανοιχτός προς την πίσω
πλευρά, επιτρέποντας αποτελεσματική εργασία στην κοπή σωλήνων
και σε δυσπρόσιτα σημεία. Εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό σύστημα
παροχής νερού, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διαρκείας και
οικονομικό κινητήρα 2-MIX.

Μοντέλο Τιμή

TS 440, 350mm 
42380112820

1.239,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

  

Κυβισμός cm3 66,7

Ισχύς kW/Hp 3,2/4,4

Βάρος kg 11,1

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 98

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 109

Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s² 3,6/3,9

Βάθος κοπής mm 125

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου l 0,71

Βάρος 11,13

 Ετοιμο με σύνδεση νερού
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Complete, without tools
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Βασικός εξοπλισμός
STIHL QuickStop wheel brake
Το TS 440 είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει εκτεταμένη ρύθμιση του προφυλακτήρα δίνοντας την επιλογή για χρήση του δίσκου
κοπής από την πάνω μεριά . Τεχνολογία STIHL QuickStop ικανή να σταματήσει την περιστροφή του δίσκου κοπής σε κλάσματα ενός
δευτερολέπτου αν παρουσιαστεί αντίσταση.

Ιμάντας δύο σταδίων
Χάρη σε έναν ιμάντα δύο σταδίων, το TS 440 χαρακτηρίζεται από μεγάλη ροπή στρέψης στον δίσκο κοπής. Επιτρέπει στους χρήστες να
εφαρμόζουν υψηλότερη δύναμη τροφοδότησης μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα εμπλοκής του κινητήρα

Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού
Πρωτοπορία της STIHL: αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του νερού ανάλογα με τις στροφές. Η παροχή νερού ρυθμίζεται με
ακρίβεια με ένα πάτημα του κουμπιού. Και χάρη στη λειτουργία μνήμης μπορείτε να συνεχίσετε την εργασίας σας με τις ίδιες ρυθμίσεις,
αμ'έσως μετά το διάλειμμα.

Σύστημα σάρωσης
Χάρη στο σύστημα σάρωσης, ο νέος δίχρονος κινητήρας παράγει λιγότερα καυσαέρια και διαθέτει μια εντυπωσιακή ισχύ.

Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διαρκείας
To σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διαρκείας με κυκλώνα διαχωρισμού φροντίζει ώστε να συγκρατείται το 80% των σωματιδίων σκόνης
που υπάρχουν στον αναρροφούμενο αέρα, ήδη στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα,
τα σωματίδια δεν καταλήγουν στο αφρώδες φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από τον αναρροφούμενο αέρα και αποβάλλονται στην
ατμόσφαιρα. Έτσι καταργούνται τα διαστήματα καθαρισμού του αφρώδους φίλτρου.

Προφυλακτήρας μαγνησίου
Προφυλακτήρας πριονόδικσου απο χυτό μαγνήσιο. Μειώνει σημαντικά το συνολικό βάρος του μηχανήματος.

Αντιδονητικό σύστημα
Μακροπρόθεσμα, οι έντονοι κραδασμοί στις λαβές των μηχανημάτων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην αιμάτωση των
δαχτύλων και χεριών. Για την πρόληψη αυτού του προβλήματος, η STIHL ανέπτυξε ένα αντιδονητικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Στα
μηχανήματα με αντιδονητικό σύστημα μειώνεται αισθητά η μετάδοση στις λαβές των ταλαντώσεων που παράγονται από τον κινητήρα
εσωτερικής καύσης και τα κινούμενα εξαρτήματα

Βαλβίδα αποσυμπίεσης
Η βαλβίδα αποσυμπίεσης αφήνει ένα μέρος από το συμπιεσμένο μείγμα να διαφύγει από τον κύλινδρο κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
Με τον τρόπο αυτό μειώνεται αισθητά η δύναμη που απαιτείται για το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης. Αυτό ξεκουράζει τον χειριστή και
προστατεύει όλο το σύστημα εκκίνησης του μηχανήματος από μηχανική καταπόνηση.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, το καύσιμο τροφοδοτείται στο καρμπιρατέρ με ένα πάτημα του αντίχειρα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός
των τραβηγμάτων εκκίνησης μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος.

Σύστημα ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης σε δίχρονους κινητήρες, η πίεση συμπίεσης δημιουργεί απότομες αυξομειώσεις δύναμης που
επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις. Το σύστημα ElastoStart μειώνει αισθητά τα φαινόμενα αυτά. Ένας ειδικός αποσβεστήρας
κραδασμών μέσα στη λαβή εκκίνησης τεντώνεται ανάλογα με τη δύναμη τραβήγματος, εξαλείφοντας τις απότομες κορυφές δύναμης και
εξομαλύνοντας έτσι τη διαδικασία εκκίνησης.

Εργονομική κυκλική λαβή
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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

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024

Ο νέος σύγχρονος σχεδιασμός προσφέρει βελτιωμένες θέσεις πιασίματος. Η κυκλική λαβή επιτρέπει μεγάλη άνεση κατά την κοπή, σε
όλες τις στάσεις εργασίας.

Δοχείο νερού υπό πίεση
10 L. Για την παροχή νερού στους αρμοκόφτες σε εργοτάξια χωρίς
σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Δεν συνιστάται για το GS 461.

125,50 €
(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
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