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SR450 Plecakowy
opryskiwacz spalinowy Stihl
SR 450
Cena brutto

2 549,00 zł

Cena netto

2 072,36 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 5-14 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

SR450

Kod producenta

42440112641

Kod EAN

0795711363529

Producent

Stihl

Opis produktu
SR 450 - Uniwersalny opryskiwacz spalinowy

Komfortowy opryskiwacz o dużym zasięgu oprysku. Łatwy w obsłudze. Z pojemnym zbiornikiem. Szybkie uruchamianie
urządzenia. Model wyposażony w praktyczny mechanizm do przezbrojenia 2w1, który umożliwia wykonywanie zarówno
oprysków jak i rozpylanie granulatu.

Dane techniczne
Pojemność skokowa
Ciężar 1)
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję
Zasięg w poziomie
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wartość drgań 2)
1)

bez paliwa, komplet

2)

Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²
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63,3 cm³
12,8 kg
1,7 l
14 l
14,5 m
101,0 dB(A)
109 dB(A)
1,9 m/s²

Wyposażenie standardowe
Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny
STIHL ElastoStart
System antywibracyjny STIHL
System nośny

Wyposażenie dodatkowe
**Aktualna cena i dostępność na zapytanie e-mailowe
Dodatkowe wyposażenie umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

W cenie produktu:
- Opryskiwacz z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:
-Zakup konsumencki 2 lata
-Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe
Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny:
Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej
substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

STIHL ElastoStart:
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy
operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się
odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.
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System antywibracyjny STIHL:
System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące
redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość
wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie zbliżone do oryginału).

System nośny:
Opryskiwacze zostały wyposażone w komfortowy system nośny. Podczas pracy odczuwa się bardzo korzystny rozkład ciężaru.
(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Informacje dodatkowe - SR 430
Pompa ciśnieniowa
Pompa ciśnieniowa do opryskiwaczy SR 430 i SR 450. Pompa utrzymuje stały poziom substancji opryskowej oraz miesza ciecz
w zasobniku. Zawiera dozownik.

Pompa
ciśnieniow
a
--.-- zł **

Dysza ULV
Dysza ULV do opryskiwaczy działa jak rozpylacz. Gwarantuje optymalne wykorzystanie substancji, rozdzielając ją na bardzo
drobne kropelki.

Dysza ULV
--.-- zł **

Pas biodrowy
Pas biodrowy równomiernie rozkłada ciężar urządzenia na ciało operatora. Zapewnia on wygodną pozycję i wyraźnie odciąża
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plecy operatora, szczególnie gdy praca trwa kilka godzin. Pas nośny przeznaczony jest do modeli BR 340/BR 380, SR 340/SR
420 i SR 430/450. Pas biodrowy do BR 340/BR 380, SR 340/SR 420

**Aktualna cena i dostępność na zapytanie e-mailowe

Pas biodrowy
--.-- zł **

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Warunki gwarancji STIHL 2020
Katalog online STIHL 2020
Filmy instruktażowe STIHL
Cennik urządzeń spalinowych STIHL 2020
Cennik urządzeń elektrycznych STIHL 2020
Cennik urządzeń akumulatorowych STIHL 2020
Cennik prowadnic STIHL 2020
Cennik łańcuchów tnących STIHL 2020
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