Εργαλεία Μπαταρίας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ/ ΚΌΦΤΗΣ ΆΚΡΩΝ
ΜΟΝΤΈΛΟ ST250

Είτε είστε ένας επαγγελματίας κηπουρός, είτε ένας ερασιτέχνης χρήστης που απλά
αναζητάτε τα καλύτερα αποτελέσματα, το Χορτοκοπτικό/ Κόφτης άκρων OREGON® 36V,
διαθέτει τη δύναμη και την ακρίβεια για κάθε εργασία που θα θελήσετε να κάνετε. Χωρίς
καλώδια να κόβονται, ή να μπερδεύονται, κατά την ώρα εργασίας, το ST250 είναι ΠΑΝΤΑ
ΕΤΟΙΜΟ. Η μπαταρία ιόντων λιθίου OREGON® PowerNow™ , διαθέτει υψηλή τεχνολογία
κυψελών, για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και δυνατό, γρήγορο κόψιμο. Ο εργονομικός
σχεδιασμός του, επιτρέπει την άνετη χρήση και την εύκολη μετατροπή, από χορτοκοπτικό,
σε κόφτη άκρων. Η προηγμένη τεχνολογία της κεφαλής OREGON® Swift Load, καθιστά τον
ΕΩΣ
ανεφοδιασμό της μεσηνέζας χορτοκοπής, εύκολο και γρήγορο.

60

Α
Τ
Ν
Α
Π
Ο
Μ
Ι
ΕΤΟ

36V

ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
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Απόδοση μπαταρίας λιθίου 36V
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Άμεση εκκίνηση
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Εργαλείο 2-σε-1
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Προηγμένο Σύστημα Κοπής
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Άνεση & Έλεγχος

R

Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου

ΛΕΠΤΑ

ΕΩΣ
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ΛΕΠΤΑ*

ΕΩΣ

Χωρίς φορτίο, εφαρμόζοντας πλήρεις στροφές

250
ΚΟΠΕΣ**

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας •
Προηγμένη τεχνολογία κυψελών
• Σταθερή ισχύς• Διατηρεί την
φόρτιση κατά την αποθήκευση, για
μήνες
Χωρίς σχοινί εκκίνησης • Χωρίς
καύσιμο • Χωρίς προθέρμανση του
κινητήρα • Χωρίς καυσαέρια

Γρήγορη και εύκολη μετατροπή από
χορτοκοπτικό σε κόφτη άκρων •
Αναδιπλούμενος οδηγός για ακριβές
κόψιμο των άκρων
• Κεφαλή OREGON® Swift Load με
εύκολο και γρήγορο γέμισμα • Η
κλωστή Duoline+ είναι ιδιαίτερα
ανθεκτική στο σπάσιμο • Αξιόπιστη
τροφοδότηση της κλωστής κατά την
λειτουργία • Δύο έξοδοι κλωστής για
ταχύτερη κοπή
Εργονομική σχεδίαση • Ελαφρύ &
ισορροπημένο • Μεγάλες άνετες
λαβές • Δυνατότητα μεταβλητής
ταχύτητας για καλύτερο έλεγχο και
μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας
Τέσσερις φορές πιο αθόρυβο από
ένα βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό •
Αθόρυβο μεταξύ των κοπών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος
Μεσηνέζα χορτοκοπής........ 2.0 mm Duoline+
Κεφαλή....................................... OREGON® Swift
Load

Απελευθέρωση κλωστής ... Πρόσκρουση

κεφαλής
Ταχύτητα κοπής άνευ
φορτίου....................................... 7000 RPM
Κίνηση......................................... Μεταβλητή ταχύτητα
Βάρος.......................................... 4.3 kg με την μπαταρία
2.4 Ah
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ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ/ ΚΌΦΤΗΣ ΆΚΡΩΝ,
ΜΟΝΤΈΛΟ ST250
Χορτοκοπτικό/ Κόφτης Άκρων με Υψηλής Απόδοσης
Μπαταρία Μοντέλο ST250-E6
Περιλαμβάνει: Χορτοκοπτικό/Κόφτη Άκρων 36V, Κεφαλή με
μεσηνέζα χορτοκοπής 2.0 mm Duoline+ Μπαταρία 2.4 Ah B400E, και
φορτιστή C600..........................................................................Κωδικός #559292

Χορτοκοπτικό/ Κόφτης Άκρων – Εργαλείο (χωρίς μπαταρία &
φορτιστή), Μοντέλο ST250
Χορτοκοπτικό/ Κόφτης Άκρων 36V και Κεφαλή με κλωστή 2.0 mm
Duoline+......................................................................................Κωδικός #560399

Μπαταρία, 2.4, Μοντέλο B400E.................................Κωδικός #548206
Φορτιστής Μπαταρίας, Μοντέλο C600.................Κωδικός #554933
Ταχυφορτιστής μπαταρίας, Μοντέλο C750........Κωδικός #558697
Μεσηνέζα Αντικατάστασης, 2.0 mm Duoline+
15 m..........................................................................................Κωδικός #539162
130 m........................................................................................Κωδικός #539163

Κεφαλή αντικατάστασης
με μεσηνέζα χορτοκοπής, 2 εξόδων ................................Κωδικός #560864

OREGON® Εργαλεία Μπαταρίας

PowerNow™ Μπαταρία Ιόντων Λιθίου 36V

Η πρωτοποριακή μεσηνέζα χορτοκοπής 2.0 mm Duoline+
είναι ιδανικά σχεδιασμένη για το Χορτοκοπτικό/ Κόφτη
άκρων ST250.

Αλυσοπρίονο

Η μεσηνέζα 2.0 mm Duoline+, διαθέτει ένα, ειδικά
κατασκευασμένο, εξωτερικό στριφτό περίβλημα, για
αντοχή στη συγκόλληση, μείωση θορύβου και αυξημένη
απόδοση και είναι ιδανική για τα χορτοκοπτικά εργαλεία
μπαταρίας.

Ψαλίδι Μπορντούρας

• Ανθεκτικό περίβλημα για αντοχή στη θραύση και
συγκόλληση.
• Ιδιαίτερα ανθεκτικός πυρήνας για αντοχή στη θραύση
• Χαμηλότερα επίπεδα δόνησης και θορύβου από τις
συμβατικές κλωστές.

Χορτοκοπτικό/Κόφτης Άκρων

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 5193100 ή επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα: OregonCordless.com
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• Η στριφτή κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος
συμβάλλει στη μείωση του θορύβου και στην καλύτερη
απόδοση κοπής.

