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                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

δύο τεµ . Αλυσοπρίονα      µικρά
Κυβισµός: 30,10 cc
Ισχύς: 1,30/ 1,80 Kw/ Hp
Βάρος χωρίς λάµα, αλυσίδα και καύσιµο: 3,10 Kgr
Βάρος ανά µονάδα ισχύος: 2,40 Kg/ Kw
Αλυσίδα oilmatic: 3/ 8 “Picco Micro Mini”, βήµα αλυσίδας 3/8'' P
Λάµα 25cm mini light
Με σύστηµα ανάφλεξης µε µικροεπεξεργαστή και αντιδονητικό σύστηµα.
Στάθµη ηχοπίεσης 97dB
Στάθµη ηχητικής ισχύος 112 dB
∆ονήσεις αριστερά/ δεξιά 2,9/ 3,1 ms2

∆ύο  τεµ. Κονταροαλυσοπρίνα Τηλεσκοπικά
Λάµα 30 cm
Κυβισµός 31,4 cm3

Ισχύς 1,05 kW/ 1,4 Hp
Βάρος 7,6 Kgr (χωρίς καύσιµο)
Τηλεσκοπικός σωλήνας µε συνολικό µήκος µε λάµα και αλυσιδα (270 – 390 cm)
Αντιδονητικό σύστηµα
Αυτόµατη αποσυµπίεση
Βήµα αλυσίδας 1/4” P
Στάθµη ηχοπίεσης 89 dB
Στάθµη ηχητικής ισχύος 104 dB
∆ονήσεις αριστερά/ δεξιά 3,7/ 5,5 ms2

 δύο τεµ. Κονταροαλυσοπρίονα σταθερά
Κυβισµός 24,5 cm3

Ισχύς 0,9 kW
Στάθµη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή dB 95
Εγγυηµένο επίπεδο πίεσης θορύβου Lwa dB 105
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 6,1 Kgr
Μήκος σε έκταση, µε τον εξοπλισµό κοπής 240 cm
Αυτόµατη επαναφορά του διακόπτη σβησίµατος
Αντλία καυσίµου
Τροχός εξισορρόπησης αδράνειας
Εντατήρας αλυσίδας και λίπανση αλυσίδας



 πέντε τεµ. Χλοοκοπτικες Μηχανές αυτοπροωθούµενα
Χλοοκοπτική µηχανή  µε ατσάλινο πλαίσιο κοπής
δυνατότητα  συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσµατος
στιβαροί τροχοί µε διπλά ρουλεµάν
αυτοπροώθηση µε µία ταχύτητα κίνησης
κάδος συλλογής 62 lt
χαρακτηριστικά κινητήρα :
190κυβικά
2,4kw / 2.950rpm
πλάτος κοπής 53cm 
ύψος κοπής 32-95 mm

δύο τεµ.  Θαµνοκοπτικά Βενζινοκίνητα
Κυβισµός: 53,00 cc
Ισχύς: 2,70 Hp
Βάρος: 7,50 Kgr    
βάρος κινητήρα 4,5 kgr
Συµπλέκτης αυτόµατος φυγοκεντρικός
Ελαφρύ µονοκόµµατο µπαστούνι από αλουµίνιο X – 801 και Φ 28mm
Με εγγύηση γωνιακής για 5 χρόνια

• Μαζί µε το θαµνοκοπτικό γιλέκο ανάρτησης του µηχανήµατος
• ∆ίσκος

• Κεφαλή µεσινέζας                                              

ένα Τρακτέρ Κήπου φροντίδας χλοοτάπητα
Κινητήρας Briggs & Stratton
δικύλινδρος 18 hp (11,1 kW στις 2.600 rpm)
υδροστατικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης
πλάτος κοπής 107 cm
 κάδος συλλογής 320 lt
Τρακτέρ κήπου µε ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα
Υδροστατικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης ενεργοποιούµενο µε πεντάλ
Ένδειξη στάθµης µπαταρίας µε υποδοχή για φορτιστή
Άδειασµα του κάδου συλλογής από τη θέση του οδηγού
Εκκίνηση χωρίς τη χρήση choke
Ρυθµιζόµενη θέση οδηγού

δύο τεµ. Ψαλίδι Μπορντούρας 
κυβικά 21,7 cm3

ισχύς 0,6 kW/ 0,8 hp
µήκος λεπίδας 59 cm
βάρος  4,9 kg
π'ιεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 94 db
εγγυηµένο επίπεδο πίεσης θορύβου LWA  101db
ισοδύναµο επίπεδο κραδασµών µπροστινή πίσω χειρολαβή     4,1 /3,6  m/s²
Smart Start – Εύκολη εκκίνηση
Low Vib – Ξεκούραστη εργασία, Σύστηµα απόσβεσης κραδασµών
Περιστρεφόµενη πίσω χειρολαβή – Εύκολος χειρισµός
Αυτόµατη επαναφορά του διακόπτη εκκίνησης



Ενα τεµ. Κρουστικό ∆ραπανοκατσάβιδο µπαταρίας
 µε 2 µπαταρίες Li-ion 18V / 1.3Ah, φορτιστή και βαλίτσα µεταφοράς µε 74 εξαρτήµατα.
Ικανότητα οπής Ξύλο: 36mm
Ικανότητα οπής Μέταλλο:13mm
Ικανότητα οπής Μπετόν: 13mm
Ταχ. χωρίς φορτίο 0-1.400/0-400rpm
Κρούσεις/λεπτό 0-21.000/0-6.000
Ρυθµίσεις ροπής 16 + τρυπάνι
Μέγιστη Ροπή 42/24Nm
Βάρος 1.7kg 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη για
τα παραπάνω µηχανήµατα. 
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