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Producător: STIHL
Cod produs: 42380112810
Disponibilitate: LA COMANDA

Preţ: 165,00 Lei 150,00 Lei
Fara TVA: 126,05 Lei

Masina de debitat 350mm 3.2kW 9.6kg Stihl TS 420 Profesional
Maşină de debitat compactă şi robustă, cu sistemul de filtrare a aerului foarte inovator, cu separare preliminară ciclon.
Construcţie compactă cu balans optim şi formă constructivă pentru discuri de debitat de 350 mm. Datorită separării
preliminare ciclon inovatoare nu mai este nevoie de curăţare zilnică a filtrului iar perioada de filtrare este extrem de
lungă. Îndeplineşte legile referitoare la gazele de evacuare EPA II şi EU II. Viibraţii scăzute cu dirijare excelentă şi
comaportament la tăiere. ElastoStart, compensator şi supapă de decompresiune. Cu capac de rezervor confortabil tip
baionetă. Dirijat manual sau cu căruciorul de ghidaj FW 20.
Tensionare STIHL semiautomată a curelei
După desfacerea şuruburilor de strângere cureaua trapezoidală este adusă automat la întinderea corectă prin forţa
arcurilor. Aceasta aduce cea mai bună transmisie de forţă şi o uzură foarte mică.
Compensator
Compensatorul STIHL, o unitate de reglare din carburator, are grijă ca în caz de murdărire a filtrului de aerului să nu
intervină o supralubrifiere a amestecului. În felul acesta eficienţa rămâne constantă un timp mai îndelungat. Filtrul
trebuie curăţat abia când este încărcată 80% din suprafaţă. Astfel sunt posibile utilizări foarte îndelungate fără
întrerupere.
Sistem anti-vibraţii
Elementele de tampon minimizează în mare măsură vibraţiile transmise de la motor către braţe şi palme. Astfel sunt
menajate forţele în timpul tăierii.
Ventil de decompresie
Supapa de decompresiune lasă să se evacueze la pornire o parte a amestecului compactat din cilindru este lăsată.
Astfel se reduce clar forţa de tracţiune necesară de la cablul demaror. Utilizatorul este despovărat iar întregul sistem de
pornire al motorului este menajat.
Dotare ulterioară
Cărucior de transport
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Cu combinaţia de maşini de debitat şi cărucior de ghidaj STIHL lucrările de reparaţii la drumuri pot fi executate repede,
curat şi exact. Deoarece utilajele pot fi transportate şi cu căruciorul de ghidaj montat, este asigurată o utilitate
economică şi în cazul schimbării locului de utilizare.
STIHL ElastoStart
Ca urmare a forţei de compresie la pornirea motorului în 2 timpi, se generează vârfuri de forţă care solicită muşchii şi
încheieturile. ElastoStart minimizează acest efect în mod simţitor. Un element special tampon din mânerul de pornire se
întinde în funcţie de forţa de tracţiune permiţând astfel o pornire lină fără vârfuri de forţă.

Masina de debitat 350mm 3.2kW 9.6kg Stihl TS 420 Profesional
OFERTA PROMOTIONALA

280 Lei / 2 Zile
390 Lei / 3 Zile
480 Lei / 4 Zile
550 Lei / 5 Zile
Weekend: 250 Lei (Sambata si Duminica)
1 Saptamana: 700 Lei (7 zile)

GARANTIE PRODUS
Clasa de utilizare
Date Tehnice

3300 Lei
Profesionala
Diametrul discului abraziv: 350mm
Adancime de taiere: 125 mm
Capacitate cu-in 4.07
Capacitate cilindrica: 66.7 cm3
Viteza la putere maximă: 9.000 Um
Alimentare cu apă principală: Standard 1/2"
Volum rezervor: 0.71 L
Design maner: Rotund
Turaţie ralanti: 2.500 Um
Greutate: 9.70 kg

Tip scula
Set de livrare
De ce sa inchiriezi ?

Debitator pentru beton pe benzina
Ambalaj de 1 buc.
ECONOMIE - Nu trebuie sa investiti in scule ci doar le inchiriati si nu trebuie sa va
ocupati de service sau depozitare.
OFERTE - Dispuneti de o gama complexa de scule, unelte si utillaje profesionale.
TEHNOLOGIE - Beneficiati de ultimele tehnologii in domeniu, datorita reinnoirii
permanente a echipamentelor.
SERVICII - Personal calificat pentru a va indruma sa alegeti cele mai bune solutii
pentru proiectele derulate.
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Masina de debitat 350mm 3.2kW 9.6kg Stihl TS 420 Profesional
Important

Produsul trebuie inapoiat in aceiasi stare in care a fost predat.
Pentru cosmetizarea produsului se percepe o taxa de 20 Lei care se opreste din
Garantia Produsului.
In caz de defect ne rezervam dreptul exclusiv de a constata si a repara scula la
sediul Service Shop.
Toate defectiunile ulterioare inchirieri sunt suportate de catre beneficiar conform
contractului de inchiriere.
Toate obligatiile Service Shop si ale beneficiarului sunt trecute in contractul de
inchiriere.
Depozitarea, ambalarea si transportul de la/si catre Service Shop se face pe
contul si riscul BENEFICIAR-ului.
Garantia va fi folosita in momentul in care, la restituirea echipamentului, se
constata defectiuni aparute din vina beneficiarului.
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