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Gyvatvorių žirklės

AHS 70-34

Puikūs rezultatai ir
nepriekaištingas valdymas
karpant dideles gyvatvores

Į gaminio puslapį
€ 239,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
-

Lengvas, ergonomiško dizaino įrankis leidžia pasiekti toli esančias vietas, todėl dirbti galėsite patogiau
Galingas 700 W variklis padeda pasiekti puikių rezultatų pjaunant
700 mm ilgio ašmenys su 34 mm tarpais dantų ir pjovimo funkcija leidžia pjauti lengvai
Puikiai tinka didelėms gyvatvorėms karpyti ir storoms šakoms pjaustyti
Permatomas rankos skydelis ir ašmenų apsauga saugiam darbui

Kiti gaminio privalumai
- Galingas 700 W galios variklis užtikrina galingą kirpimą
- Frikcinė sankaba su ypač dideliu sukimo momentu (50 Nm) užtikrina įspūdingą kirpimo našumą
- Mažas svoris. Daugiau nei 15% lengvesnė už ankstesnį modelį, todėl galėsite karpyti gyvatvorę
nevargindami rankų
- Darbas be pastangų. Paminkštinta galinė ir patobulinta priekinė rankena užtikrina optimalų svorio
paskirstymą.
- Pjovimo funkcija. Su ašmenų priekyje esančiais dantukais galima lengvai nupjauti iki 38 mm
skersmens šakas
- Lazerio spinduliu išpjauti peiliai, užgaląsti deimantais, tiksliai ir švariai kerpa gyvatvorę
- Peilių protektorius , skirtas kirpti palei sieną ir žemę
- Optimali pusiausvyra ir ergonominės savybės – patogu dirbti bet kokioje padėtyje

Komplekto sudėtis:
- Apsauginis dėklas

Gaminio numeris: 0600847K00
EAN kodas: 3165140643665
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Gyvatvorių žirklės

AHS 70-34
Techniniai duomenys
Variklio galia: 700 W
Pjovimo juostos ilgis: 700 mm
Tarpas tarp dantų: 34 mm
Frikcinės sankabos perduodamas sukimo momentas: 50 Nm
Tuščiosios eigos judesių skaičius: 3.400 kust./min.
Masė: 3,9 kg

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 4.0 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 76 dB(A); garso stiprumo lygis 97
dB(A). Paklaida K= 1 dB.

Funkcijos
Peilių apsauga „Protector“
Pjovimo funkcija

