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Końcówka okrzesywarki z
przedłużeniem rury
prowadzącej AL-KO CSA
36 Li
Cena

349,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

113373

Producent

AL-KO

Opis produktu
Końcówka okrzesywarki z przedłużeniem rury prowadzącej do urządzenia podstawowego Multitool MT 36 Li. Ten wysięgnik z
zasadą działania piły łańcuchowej jest idealny do wygodnej pielęgnacji drzew dzięki dodatkowemu przedłużeniu. Można nią
pracować na wysokości do 4 m. Oczywiście można tę nakładkę przymocować do urządzenia podstawowego bezpośrednio „ na
klik”. Pracę ułatwiają elementy obsługowe zintegrowane w uchwycie i pas do noszenia.
Z rodziny EnergyFlex.

GWARANCJA:
Tylko kupując u nas jako AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA masz zapewniony najlepszy i najdogodniejszy system
gwarancyjny (gwarancja aż 2 LATA w przypadku zakupu na klienta indywidualnego, 1 ROK na firmę).

O FIRMIE AL-KO
Firma AL-KO została założona w roku 1931 w Niemczech przez Aloisa Kobera. Do dzisiaj jest firmą kierowaną przez synów i
wnuków założyciela. Obecnie w ramach grupy AL-KO skupionych jest ponad 40 firm w Europie, USA, Australii, Afryce oraz Azji.
Firma działa już w 3 branżach: technika pojazdowa, ogród + hobby oraz technika powietrzna. Na całym świecie zatrudnionych
jest prawie 4 tysiące pracowników.Polski oddział firmy powstał w roku 1994. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości
Wysogotowo pod Poznaniem. Podstawą sukcesu grupy AL-KO jest konsekwentne realizowana orientacja na Klienta w oparciu o
naczelne wartości, jakimi jest jakość i bezpieczeństwo. Firma nieustannie wprowadza innowacje swoich produktów oraz
poszerza asortyment swoich wyrobów wychodząc w ten sposób na przeciw oczekiwaniom Klientów. O tym, że wysiłek ten jest
doceniany świadczy ponad 2 miliony Użytkowników w Europie decydujących się co roku na sprzęt ze znakiem AL-KO.

Dane techniczne
Nr artykułu
Linia produktów
Prędkość łańcucha
Rodzaj noża
Długość części tnącej
Grubość cięcia
Waga
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113373
AL-KO
4,2 m/s
Kette
200 mm
100 mm
3,2 kg

