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STIHL Elektryczna pilarka
łańcuchowa MSE 230 C-BQ
Cena

1 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

12092000003

Kod producenta

12092000003

Producent

STIHL

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:
Napięcie znamionowe (V)

230

Moc (kW)

2,3

Ciężar (kg)

4,8

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

93

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

104
2

Wartość drgań uchwyt przedni/tylny (ms )

3,4/4,2

Długość przewodu sieciowego (m)

4,0

Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic
3/8''P
Podziałka
PM3
Typ
Prowadnica Rollomatic E (długość prowadnicy, cm)

35

Prowadnica o lekkiej konstrukcji

wyposażenie dodatkowe

Boczny napinacz piły łańcuchowej

-

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL (B)

tak

Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q)

tak

Praktyczny korek zbiornika oleju

tak

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

tak

Wskaźnik przeciążenia LED

tak

Miękki uchwyt

tak

Zgodnie z polityką firmy STIHL odbiór maszyn jest możliwy tylko osobiście w siedzibie firmy.
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Wyposażenie seryjne:

Stabilna przypora szponowa
Bezpieczna i precyzyjna praca. Przypora szponowa unieruchamia urządzenie przy drewnie i umożliwia precyzyjne cięcie.

STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)
System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy
koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia
jakichkolwiek narzędzi.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Komfortowy uchwyt
Niezwykle komfortowy uchwyt tłumiący część wibracji powstających przy pracy.

Łatwy rozruch z ograniczeniem prądu rozruchowego.
Ograniczenie prądu rozruchowego oszczędza prąd przy włączaniu. Można dzięki temu eksploatować pilarkę także przy słabszej
sieci elektrycznej.

Przezroczysty zbiornik oleju
Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu
oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.

Zabezpieczanie przeciążeniowe (LED)
Przy przeciążeniu elektromotor wyłącza się automatycznie chroniąc urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi
przegrzaniem. Dioda LED świecąca na czerwono pokazuje aktualny stan. Po około 1 minucie silnik się schładza i pilarka może
być dalej w użyciu.

Praktyczny korek zbiornika oleju
Opatentowany praktyczny korek

zbiornika oleju. Zbiornik można szybko otwierać i zamykać bez użycia siły.

System STIHL Ematic
System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności
wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju
dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju
smarującego piłę łańcuchową aż do 50%.

Hamulec QuickStop Super (Q)
Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas pracy. Piła łańcuchowa
zostaje zatrzymana także po zwolnieniu tylnego uchwytu pilarki. Efektem jest błyskawiczne zatrzymanie piły łańcuchowej. Ten
element wyposażenia gwarantuje operatorowi wysokie bezpieczeństwo bez względu na pozycję pracy: przy uruchamianiu
pilarki, jej przenoszeniu i krótkich przerwach w pracy.
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