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STIHL DMUCHAWA
AKUMULATOROWA BGA 45
45130115901 (DMUCHAWA
AKUMULATOROWA BGA 45)
Cena brutto

529,00 zł

Cena netto

430,08 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45

Opis produktu

STIHL DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45 45130115901

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Wyposażona w
okrągłą dyszę, zintegrowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania i uchwyt do montażu naściennego z funkcją ładowania
umożliwiającą wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie akumulatora. Czas ładowania akumulatora 210 min/300
min (80%/100%).

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe
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Kluczyk aktywujący
Praca urządzeniem jest możliwa tylko za pomocą klucza aktywacyjnego.
Wyjęty kluczyk zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem,
wyłączając dopływ prądu. Urządzenie można dzięki temu również bezpiecznie
magazynować i transportować.

Miękki uchwyt
Dzięki podwójnemu zabezpieczeniu i miękkiemu uchwytowi z włącznikiem i
jego blokadą użytkownik posiada pełną kontrolę nad dmuchawą.

Kompaktowa i ergonomiczna
Zintegrowany akumulator jest doskonale zbalansowany. Dmuchawa BGA
bardzo dobrze leży w dłoni. Smukła budowa umożliwia szeroki zakres ruchu.
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Wskaźnik naładowania
W każdym momencie można sprawdzić pozostały czas pracy i naładowania
przez naciśnięcie przycisku. Cztery okienka LED świecą lub migają na zielono
względnie czerwono pokazując stopień naładowania.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego
oraz zmian cen.

Dane Techniczne

Dane techniczne
Napięcie znamionowe V
Waga kg 1)
Siła nadmuchu N 2)
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą
m³/h 3)
Maks. pręd. powietrza z dyszą okr. m/s
Akumulator
Ciężar kg
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Czas pracy akumulatora min 5)
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4)
Wartość drgań m/s² 6)
1) z akumulatorem
2) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
3) Funkcja Boost
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Wartość
18
2,2
5
420
44

litowo-jonowy
2,2
4)
76
do 10
87
3,2

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
5) Wartość średnia, zależna od sposobu użytkowania
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

Filmy Instruktażowe kliknij
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