
Από 179,00 €
Τιμή Προσφοράς

159,00 €*

Αλυσοπρίονο
Κλαδέματος 
μονής λαβής 20V • WG324E 

Βασικές Προδιαγραφές:
Ονομαστική Τάση: 20V MAX
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.0Ah 
Μήκος Λάμας: 12cm  (5 ίντσες)
Ταχύτητα: 6,7 m/s
Βήμα Aλυσίδας: 1/4”
Πάχος Oδηγού: 0.043”(1,1mm)
Βάρος (Με μπαταρία): 1,75kg
Αυτονομία Μπαταρίας:
6cm ξύλο 100 κοψίματα (4,1” ανα κόψιμο)
12cm ξύλο 22 κοψίματα (14,7” ανα κόψιμο)

Αξεσουάρ:
• Μπαταρία 20V–2Ah
• Φορτιστής Mπαταριάς 2Ah
• Αλυσίδα 12cm
• Λάμα 12cm
•Λάδι Λίπανσης
• Προστατευτικό Λάμας
• Θήκη (Βαλιτσάκι) Mεταφοράς

*Προτεινόμενη τιμή λιανικής προσφοράς,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Απλοποιείστε τη φροντίδα του κήπου σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με ένα μόνο
εργαλείο για διαφορετικές εργασίες και περιστάσεις.

Bασικά Χαρακτηριστικά
• Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για
 κλάδεμα, ξάκρισμα, ξεκλάρισμα, τεμαχισμό ξύλου
• Μέγιστη ικανότητα κοπής 12cm  με συμπαγή σχεδίαση 
• Λεπτό, εργονομικό και ελαφρύ, σχεδιασμένο για εύκολη
 λειτουργία με το ένα χέρι
• Εύκολο τέντωμα αλυσίδας με εργαλείο (συμπεριλαμβάνεται)
• Ασφαλής Χρήση: άνω προστατευτικό κάλυμμα και
 προστατευτικό κάλυμμα στη λαβή που αποτρέπουν
 πιθανούς τραυματισμούς κατά τη χρήση
• Διπλός διακόπτης  κλειδώματος για επιπλέον ασφάλεια 
• Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία
• Μπαταρία Power Share ®  χρησιμοποιείται σε όλα
 τα προϊόντα WORX 20V MAX
 



Φορητό Πλυστικό Μπαταρίας
Πολλαπλών Χρήσεων 
(σετ με αξεσουάρ) 20V • WG620E.2  

Βασικές Προδιαγραφές:
Ονομαστική Τάση: 20V MAX
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.0 Ah 
Ρυθμός Ροής Νερού: 120L/h
Μέγιστη Πίεση: 24 bar
Βάρος (Με μπαταρία): 1,8kg

Αξεσουάρ:
• Μπαταρία 20V–2Ah
• Φορτιστής Μπαταρίας 2Ah
• Σωλήνα τροφοδοσίας
   6 μέτρων με φίλτρο αναρρόφησης
• Αντάπτορας σύνδεσης με μπουκάλι
• Ακροφύσιο για χρήση
   καθαριστικού υγρού
• Αναδιπλούμενος κουβάς 11 λίτρων
• Βούρτσα Καθαρισμού

 

Από 189,00 €

*Προτεινόμενη τιμή λιανικής προσφοράς,
   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τιμή Προσφοράς

169,00 €*
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ 

Πότισμα, καθάρισμα με πίεση, ψεκασμός, άντληση από πολλαπλές πηγές, όλα γίνονται
με μια επιλογή εγγυημένης ευκολίας και αποδοτικότητας.
Bασικά Χαρακτηριστικά
• Σύστημα παροχής νερού δύο σε ένα 
   (καθάρισμα ισχύος και πότισμα)
• Πέντε διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού
   παρέχουν ευελιξία σε διάφορες εργασίες
• 10 φορές πιο ισχυρό από τα συμβατικά συστήματα καθαρισμού
• Μπορεί να αντλεί νερό από πισίνα, κουβά, ποτάμι, μπουκάλι, βρύση κ.ά.
• Γρήγορη σύνδεση με το λάστιχο του κήπου ή τη βρύση
• Ελαφρύ και συμπαγές για εύκολη μετακίνηση
• Μπαταρία Power Share® χρησιμοποιείται σε όλα τα προϊόντα WORX 20V MAX 

 


