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BT 45 Αρίδα οπών φύτευσης
Ανοίγει τρύπες στο έδαφος με αστραπιαία
ταχύτητα

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα και σπείρα φύτευσης.
Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών φύτευσης στο έδαφος. Με χειρολαβή,
ειδικό προσαρμογέα, δύο ταχύτητες και δυνατότητα αναστροφής της
φοράς για το λύσιμο φρακαρισμένων αρίδων. Θέση ρελαντί για
ασφαλή εκκίνηση του μηχανήματος με σταματημένο εργαλείο.
Δυνατότητα εφοδιασμού με τρυπάνια ξύλου.

Μοντέλο Τιμή

BT 45 Αρίδα οπών φύτευσης 
43142000001

565,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Βάρος kg 4,8

Κυβισμός cm3 27,2

Ισχύς kW/PS 0,8/1,1

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 98

Δονήσεις, αριστερά m/s2 7,2

Δονήσεις, δεξιά m/s2 6,1

Αριθμός στροφών άξονα Um 910

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου l 0,25

 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
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Βασικός εξοπλισμός
Αντιδονητικό σύστημα
Το βενζινοκίνητο δράπανο είναι εφοδιασμένο με αντιδονητικά στοιχεία που απομονώνουν τις ταλαντώσεις του κινητήρα. Ο αντιολισθητικές
λαβές από καουτσούκ εξασφαλίζουν σταθερό, αξιόπιστο κράτημα.

Σύστημα δύο ταχυτήτων

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


/











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

Δύο ταχύτητες για καλύτερη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Όπισθεν για το λύσιμο σφηνωμένης αρίδας. Θέση ρελαντί για
ασφαλή εκκίνηση χωρίς να περιστρέφεται το εργαλείο.

Τσοκ με κλειδί
Πλάτος ανοίγματος 13 mm.

107,10 €
(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

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fb9b33ad-eadc-4486-b794-391d035d154e/tsok-me-kleidi/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/fb9b33ad-eadc-4486-b794-391d035d154e/tsok-me-kleidi/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

