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Λάδι δίχρονων κινητήρων HP
Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες

Λάδι δίχρονων κινητήρων με βάση ορυκτέλαιο με άριστες λιπαντικές
ικανότητες, που ταυτόχρονα διατηρεί τον κινητήρα καθαρό. Για
αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες με χωριστό ή μεικτό σύστημα
λίπανσης. Έντονο κόκκινο χρώμα για εύκολο έλεγχο του μείγματος. Το
λάδι αυτό προστίθεται σε βενζίνη για τετράχρονους κινητήρες STIHL
σε αναλογία 1:50. Ενδεχομένως συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης
από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Για άλλα μεγέθη
συσκευασιών, ρωτήστε τον επίσημο αντιπρόσωπο.

Μοντέλο Τιμή

20ml 
07813198400

0,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

100 ml (για 5 l βενζίνη) 
07813198401

2,10 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

1 l (για 50 l βενζίνης),
δοσομετρική φιάλη 
07813198411

14,70 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
(Tιμή ανά 100 ml 1,47 €)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

1 l (για 50 l βενζίνης) 
07813198410

12,60 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
(Tιμή ανά 100 ml 1,26 €)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

5 l (για 250 l βενζίνης) 
07813198433

47,30 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
(Tιμή ανά 100 ml 0,95 €)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   

10 l (για 500 l βενζίνης) 
07813198434

93,80 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
(Tιμή ανά 100 ml 0,94 €)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής
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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

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/

