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Rozdrabniacz elektryczny STIHL
GHE 250 S
Cena

1 710,00 zł

Cena poprzednia

1 689,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

60080111140

Producent

STIHL

Opis produktu
Rozdrabniacz STIHL GHE 250 S przeznaczony jest dla każdego, kto chce regularnie rozdrabniać nawet duże gałęzie do 35 mm
średnicy, polecany do średnich ilości odpadów ogrodowych. Urządzenia można użyć także do rozdrobnienia liści, które później
można wykorzystać do nawożenia. Wyposażony we włącznik chroniony folią, wytłumiony akustycznie lej wsadowy i tarczę
noża typu sandwich. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 150. Rozdrabniacz ogrodowy GHE 250 S może być w łatwy
sposób przemieszczany nawet w trudnym terenie.

Dane techniczne
Maks. śr. gałęzi mm
Napięcie znamionowe V
Maks. średn. gałęzi mm
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)

do 35
230
35
2.800
26
2.500
99
2

Wyposażenie seryjne

Wytłumiony akustycznie lej wsadowy

Duży lej wsadowy ułatwia wkładanie materiału do rozdrabniacza STIHL. Dzięki wytłumionemu lejowi modele te są
zalecane do pracy w miejscach, w których jest wymagana cicha praca. (Zdj. poglądowe)

Noże typu sandwich

Specjalny zespół tnący typu sandwich optymalnie rozdrabnia materiał przy niskim poziomie wibracji. (Przedstawione
zdjęcie ma wyłącznie charakter poglądowy)
Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa

Odkręcenie śrub zabezpieczających powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa. Chroni on przed
automatycznym uruchomieniem urządzenia po przywróceniu dopływu prądu, np. po konserwacji urządzenia lub
wymianie noża. (Zdj. poglądowe)

Zespół tnący Multi-Cut 150

wygenerowano w programie shopGold

Opatentowany mechanizm tnący: wytłumiona akustycznie tarcza typu "sandwich" z dwustronnymi nożami tnącymi
Multi-Cut 150, nożami rozrywającymi i nożami wstępnego rozdrabniania. Multi-Cut 250 może rozdrabniać duże ilości
odpadów ogrodowych, a także gałęzie o grubości do 35 mm.

Foliowany wodoodporny włącznik

Obudowa rozdrabniacza STIHL wyposażona jest we włącznik z przyciskami chronionymi folią i kontrolką pracy, co
upraszcza obsługę i zwiększa komfort pracy.
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