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GHE140L Elektryczny
rozdrabniacz 40mm 2500W
STIHL GHE 140 L
Cena brutto

1 369,00 zł

Cena netto

1 113,01 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, dla
produktów na zamówienie na zapytanie

Numer katalogowy

GHE140L

Kod producenta

60130111130

Kod EAN

886661755707

Producent

Stihl

Opis produktu
Rozdrabniacz GHE 140 L Cichy rozdrabniacz elektryczny ze
zintegrowanym zbiornikiem
Opis:

Kompaktowy rozdrabniacz elektryczny GHE 140 L z poręcznym zintegrowanym pojemnikiem na rozdrobniony materiał.
Wytłumienie urządzenia powoduje, że pracuje ono bardzo cicho, co jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowania urządzenia
w ogrodzie. Wydajny wał tnący przerabia w krótkim czasie na materiał kompostowy nawet gałęzie o średnicy do 40 mm.
Rozdrobniony materiał zbiera się bezpośrednio w zintegrowanym pojemniku o pojemności 60 l, który można łatwo przenosić.
Dzięki mechanizmowi składania rozdrabniacz elektryczny STIHL 140 L może być przechowywany w sposób oszczędzający
miejsce.

Dane techniczne:

Maks. śr. gałęzi mm
Napięcie znamionowe V
Znam. prędkość obr. narzędzia rob. U/min
Ciężar urządzenia kg
Moc znam. W
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd dB(A)
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)

Wyposażenie:
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do 40
230
40
23
2.500
93
3

Zintegrowany pojemnik

Przejrzysty zintegrowany pojemnik na rozdrobniony materiał. Pojemność 60 litrów. Praktyczne, zagłębione uchwyty. Ze
względów bezpieczeństwa rozdrabniacz ogrodowy STIHL nie działa, dopóki pojemnik nie zostanie prawidłowo umieszczony w
urządzeniu. (Zdj. poglądowe)

Otwór w kształcie czterolistnej koniczyny

Otwór w kształcie czterolistnej koniczyny ułatwia wprowadzanie gałęzi do urządzenia i zapewnia bezpieczną pracę z
rozdrabniaczem ogrodowym STIHL.

System składania

Dzięki przemyślanemu systemowi składania rozdrabniacz elektryczny STIHL może zostać schowany w zintegrowanym
pojemniku w zaledwie kilku prostych ruchach. Dzięki temu urządzenie może być przechowywane w sposób bezpieczny i
oszczędzający cenne miejsce.
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Wał tnący

Solidny, wolno działający wał tnący. Wał pracuje wydajnie i cicho przy zaledwie 40 obrotach na minutę . W przypadku
zakleszczenia się gałęzi, urządzenie automatycznie odblokowuje rozdrabniany materiał.

Gwarancja:
Zakup konsumencki 2 lata
Zakup na firmę 1 rok
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