Εργαλεία Μπαταρίας

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 36V
ΜΟΝΤΕΛΟ HT255

Είτε είστε ένας επαγγελματίας κηπουρός, είτε ένας ερασιτέχνης χρήστης που απλά αναζητάτε
τα καλύτερα αποτελέσματα, το Ψαλίδι Μπορντούρας OREGON® 36V, διαθέτει τη δύναμη που
χρειάζεστε, για κάθε εργασία. Χωρίς καλώδια να κόβονται ή να μπερδεύονται κατά την εργασία,
το HT255 είναι ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟ. Η Μπαταρία ιόντων λιθίου OREGON® PowerNow™, διαθέτει
υψηλή τεχνολογία κυψελών, για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και δυνατό, γρήγορο, κόψιμο.
Ο εργονομικός σχεδιασμός, επιτρέπει την άνετη χρήση της λεπίδας κοπής των 60cm, ενώ η
μεταβλητή ταχύτητα κοπής, αυξάνει, ακόμη περισσότερο, τον έλεγχο και το χρόνο λειτουργίας.
Οι κομμένες με laser λεπίδες ακριβείας, προσφέρουν καθαρότερες τομές και πιο υγιή φυτά.
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36V ιόντων λιθίου Υψηλή
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Λεπίδες υψηλής τεχνολογίας
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Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου

ΛΕΠΤΑ*

ΕΩΣ

ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας • Υψηλή
ισχύς για γρήγορο κόψιμο • Προηγμένη
τεχνολογία κυψελών • Σταθερό επίπεδο
ισχύος, μέχρι την εκφόρτιση της
μπαταρίας • Διατηρεί την φόρτιση κατά
την αποθήκευση για μήνες

ΛΕΠΤΑ

ΕΩΣ

36V

Εργονομική σχεδίαση• Ελαφρύ &
ισορροπημένο • Μεγάλες άνετες
λαβές • Σχεδιασμός διπλής ενέργειας
για χαμηλές δονήσεις • Δυνατότητα
μεταβλητής ταχύτητας που αυξάνει
τον έλεγχο και το χρόνο λειτουργίας •
Απαλλαγμένο από καλώδια
Λεπίδες υψηλής ακρίβειας κομμένες
με laser για καθαρές τομές και πιο υγιή
φυτά • Ικανότητα κοπής έως 19 mm, για
γρήγορο, ομαλό κόψιμο • Λεπίδες 60cm
για δύσκολες εργασίες
Τέσσερις φορές πιο αθόρυβο από ένα
βενζινοκίνητο μηχάνημα • Αθόρυβο
μεταξύ των κοπών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μήκος λάμας	��������������������� 60 cm
Λεπίδες	�����������������������������������Κομμένες με laser,
διπλής ενέργειας

Μέγιστη ταχύτητα κοπής	���2750 κοπές ανά λεπτό
Ικανότητα κοπής	������������� Έως 19 mm
Στάθμη θορύβου	��������������� 74 dB

Κίνηση	���������������������������������� Μεταβλητή ταχύτητα
Βάρος	����������������������������������� 4.4 kg με την
μπαταρία 2.4 Ah

©2013 Blount, Inc. Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα OREGON®, PowerNow™ και ALWAYS READY™, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
Blount, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 36V, ΜΟΝΤΕΛΟ HT255
Ψαλίδι Μπορντούρας με Υψηλής Απόδοσης Μπαταρία
Μοντέλο HT255-E6
Περιλαμβάνει: Ψαλίδι Μπορντούρας 36V, Λεπίδα 60 cm
Μπαταρία B400E, 2.4 Ah, και φορτιστή C600 .......... Κωδικός #558882

Μπαταρία 2.4 Ah, Μοντέλο B400E....................... Κωδικός #548206
Φορτιστής μπαταρίας, Μοντέλο C600............... Κωδικός #554933
Ταχυφορτιστής μπαταρίας, Μοντέλο C750.... Κωδικός #558697

Ψαλίδι Μπορντούρας – Εργαλείο (χωρίς μπαταρία &
φορτιστή), Μοντέλο HT255
Ψαλίδι Μπορντούρας 36V και Λεπίδα 60 cm............ Κωδικός #558881

Προηγμένη Τεχνολογία Λεπίδων

OREGON® Εργαλεία Μπαταρίας

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου 36V, PowerNow™

Αλυσοπρίονο
Κατασκευασμένο με λεπίδες υψηλής τεχνολογίας, ασύγκριτης
ποιότητας. Σκληρές και ανθεκτικές, οι λεπίδες του ψαλιδιού
μπορντούρας OREGON® HT255, είναι ιδανικές για το κλάδεμα
και την διαμόρφωση των θάμνων.

Ψαλίδι Μπορντούρας

• Λεπίδες μήκους 60 cm για απαιτητική χρήση
• Λεπίδες υψηλής ακρίβειας, κομμένες με laser, για καθαρές
τομές και πιο υγιή φυτά

Χορτοκοπτικό/Κόφτης Άκρων

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 5193100 ή επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: OregonCordless.com
©2013 Blount, Inc. Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα OREGON®, PowerNow™ και ALWAYS READY™, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
Blount, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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• Ικανότητα κοπής έως 19 mm, για γρήγορο, ομαλό κόψιμο

