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STIHL GTA 26 SET
PRZECINARKA ZESTAW Z AK
AS2 i ŁADOWARKĄ AL1 (STIHL
GTA 26 SET)
Cena brutto

579,00 zł

Cena netto

470,73 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

STIHL GTA 26 SET

Opis produktu

STIHL GTA 26 SET PRZECINARKA ZESTAW Z AK AS2 i ŁADOWARKĄ AL1 Wszechstronna akumulatorowa
przecinarka do drewna. Do przycinania drzew i krzewów, rozdrabniania odpadów zielonych i prac stolarskich. Piła łańcuchowa
PM3 1/4” zapewnia wysoką wydajność cięcia i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała ergonomia.
Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik naładowania.
Zestaw zawiera: 1 x akumulator litowo-jonowy AS 2, 28 Wh, 10,8 V 1 x standardowa ładowarka AL 1, z czasem ładowania 55
min/70min (80 %/100 %) 1 x Przecinarka akumulatorowa GTA 26 z ruchomą pokrywą 1 x prowadnica Light, 10 cm 1 x piła
łańcuchowa PM3 1/4'', 10 cm 1 x torba transportowa czarno-pomarańczowa z przelotkami do montażu na ścianie.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie seryjne
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Wydajna piła łańcuchowa

Wydajna piła łańcuchowa STIHL Picco Micro 3 tnąca z prędkością 8 m/s gwarantuje przecinarce GTA bardzo efektywne i czyste
cięcie.

Wskaźnik naładowania LED

Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi poziomu naładowania LED użytkownik może w dowolnym momencie i bezproblemowo
odczytać bieżący poziom naładowania akumulatora. Wystarczy nacisnąć przycisk przy wyświetlaczu.

Akumulator litowo-jonowy

Lekki i wydajny akumulator 10,8 V systemu AS 2 gwarantuje długi czas pracy i maksymalną wydajność.

Beznarzędziowa wymiana łańcucha

Dzięki pokrywie koła napędowego ze zintegrowaną nakrętką zmiana piły łańcuchowej jest bardzo łatwa. Nie potrzeba używać
narzędzi. Ręczne napinanie piły łańcuchowej nie jest potrzebne.
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Ruchoma osłona ochronna

Dla zagwarantowanie bezpieczeństwa piła łańcuchowa jest osłonięta asymetryczną, ruchomą pokrywą w zakresie nawet 90
stopni. Użytkownik wyraźnie widzi przecinany element a prowadnica jest użyta w pełnej długości.

Praktyczna torba

Dla wygodnego przenoszenia i przechowywania przecinarka jest oferowania wraz z praktyczną torbą, którą można
zamontować również na ścianie. Akumulator i ładowarka do nabycia w zestawie.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne

Dane techniczne
Długość prowadnicy cm
Napięcie V
Ciężar kg 1)
Wartość drgań, lewa m/s² 2)
Wartość drgań, prawa m/s² 3)
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4)
Podziałka
Szerokość ogniwa prowadzącego mm
Wydajność cięcia w krążkach 5)
1)
2)
3)
4)
5)

10
11
1,2
2,9
2,8
77
1/4" P
1,1
40

Bez akumulatora, z zestawem tnącym
Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Warość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Świerk, 5x5cm, system AS2

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

INSTRUKCJA
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Instrukcje obsługi i broszury bezpieczeństwa
STIHL GTA 26 (BG, CZ,
DK, E, FIN, GB, H, N, P,
PL, RO, RUS, S)
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