Zestaw promocyjny Podkrzesywarka
akumulatorowa na wysięgniku PS 900e +
2x E 475 + SBH 900 AE + EC 430 F
Zestaw promocyjny Podkrzesywarka akumulatorowa na wysięgniku PS 900e + 2x E 475 akumulator o
pojemności 7,5 Ah + SBH 900 AE plecak na akumulatory + EC 430 F szybka ładowarka. Zbudowana z
myślą o mocy i precyzji. Zaprojektowana pod kątem wyważenia i wygody. Dzięki 65-centymetrowemu
wałkowi teleskopowemu podkrzesywarka STIGA PS 900e bez problemu sięga do wierzchołków drzew
ogrodowych i żywopłotów wysokich nawet na 4 metry, a pokrycie uchwytu miękką gumą gwarantuje
wygodne i bezpieczne operowanie urządzeniem. I podobnie jak inne narzędzia STIGA z serii 9,
podkrzesywarka współpracuje z plecakiem BH 900e mieszczącemu 2 akumulatory 48 V o pojemności 7,5
Ah. Narzędzie w pełni dostosowuje się do wzrostu użytkownika i szybko mocuje do haka w szelkach, tak że
nawet długotrwała praca nie męczy ramion. Trwały bezszczotkowy silnik o mocy 500 W umieszczony
wewnątrz głowicy tnącej napędza wydajny łańcuch. Dotykając klawiatury na panelu sterowania, można
łatwo przełączać się między dwoma prędkościami cięcia. Aby ciąć szybciej przy mniejszym oporze,
wybierz wartość 20 m/s, a jeśli chcesz oszczędzać energię akumulatora, przestaw tempo na 16 m/s. Jeśli
łańcuch wymaga naciągnięcia lub poluzowania, przed 10-calową listwą tnącą znajduje się łatwo dostępna
śruba regulacyjna. Narzędzie wyposażono w różne funkcje bezpieczeństwa, więc niezależnie od tego, jak
wysoko przycinasz ani jak długo trwa praca, możesz mieć pewność, że mechanizmy ochronne silnika
zapobiegną jego przegrzaniu i przeciążeniu. A żeby za każdym razem efekty były jak najlepsze, szczególnie
przy mocno pochylonych gałęziach, za listwą tnącą umieszczono zderzak, o który można się oprzeć w celu
uzyskania dodatkowego oparcia i ustabilizowania sylwetki.
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OGÓLNE INFORMACJE
Grupa
Expert

Seria
Seria 9

SILNIK
ePower
Tak

Silnik
Bezszczotkowy

Obroty silnika
8500 rpm

Moc znamionowa silnika
500 W

Napięcie akumulatora
48 V

Sugerowana pojemność akumulatora/baterii
2 x 7,5 Ah

Pojemność akumulatora
7,5 Ah

Średni czas pracy
22 min

SYSTEM TNĄCY
Długość prowadnicy
25 cm

Długość prowadnicy (cale)
10 "

Typ prowadnicy
Z zębatką

Typ łańcucha
3/8" .050" (91PX-40X)

Prędkość łańcucha
16 m/s

Pojemność zbiornika oleju
0,10 L

Pompa olejowa
Automatyczna

Napinacz łańcucha
Boczny

WYPOSAŻENIE
Miękki uchwyt
Tak

Przedłużenie wału
98 cm

Akumulator w zestawie
Tak

Wielkość opakowania
1830 x 165 x 180 mm

Waga
3,80 kg

Ładowarka
Nie

WYMIARY CAŁKOWITE
Wymiary
2100 X 120 X 130 mm

