
BCU 260/36 Bp
Η μπαταριοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp ανταπεξέρχεται αβίαστα σε απαι-
τητικές χλοοκοπτικές εργασίες, όπως η αφαίρεση επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών 
ή πυκνής χαμηλής βλάστησης. Επίσης, είναι εύκολη στον χειρισμό.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

 Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
 Βέλτιστη, ισορροπημένη κατανομή βάρους, έτσι ώστε να μπορείτε 

να εκτελείτε την εργασία χωρίς καταπόνηση.

 Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου

 Άνετο στη χρήση, ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
 Η κατανομή φορτίου σε μεγαλύτερη επιφάνεια μειώνει την 

καταπόνηση.

 Διαφορετικές ταχύτητες

 Δυνατότητα ρύθμιση με βάση συγκεκριμένη χρήση.
 Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας.

 Λεπίδα ψήκτρας

 Υψηλή απόδοση, ανθεκτική λεπίδα από σκληρυμένο χάλυβα.
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BCU 260/36 Bp

 Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
 Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.042-503.0

 4054278634340
Αριθμός λεπίδων  3
Ταχύτητα rpm 4600 / 5600
Κόπτης  Λεπίδα
Διάμετρος κύκλου κοπής cm 26
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση V 36
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min μέγ. 100 (6,0 Ah) / μέγ. 130 (7,5 Ah)

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 3,9
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευ-
ασία

kg 6,6

Διαστάσεις (L × W × H) mm 1820 × 630 × 400

Εξοπλισμός
Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα 
δύο χέρια

 

Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου  
Εξαγωνικό κλειδί  
Λεπίδα ψήκτρας  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



BCU 260/36 Bp
1.042-503.0

1 2 3 4 5 6 7

8

BC
U

 2
60

/3
6 

Bp
, 1

.0
42

-5
03

.0
, 2

02
1-

02
-2

8

Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Gerätezubehör

Ιμάντας μεταφοράς γενικής χρήσης 1 2.042-017.0 Εργονομικός διπλός ιμάντας ώμου για ομοιόμορφη κατανομή 
του βάρους και ξεκούραστη εργασία με μεγάλη ελευθερία 
κινήσεων. Ιδανική λύση για το χορτοκοπτικό BCU 260/36 Bp.



Λεπίδα BCU 3 δοντιών 2 2.042-029.0 Υψηλής ποιότητας, λεπίδα ψύκτρας με 3 δόντια από σκληρυ-
μένο χάλυβα και πλάτος κοπής 260 mm για το κοπτικό BCU 
260/36 Bp. Για κούρεμα υψηλής, ανεξέλεγκτης και επίμονης 
χαμηλής βλάστησης.



Προστατευτικό κάλυμμα χορτοκο-
πτικού μεσινέζας γενικής χρήσης

3 2.042-015.0 Κιτ μετατροπής για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα BCU 
260/36 Β ως χορτοκοπτικό μεσινέζας. Ανθεκτική κεφαλή χορ-
τοκοπτικού (διπλή κεφαλή νήματος) με νήμα χορτοκοπτικού, 
προστατευτικό κάλυμμα και βίδες για απλή συναρμολόγηση.



Μεσινέζα 1,6 mm, 15 m 4 2.042-023.0 Ανθεκτικό νήμα χορτοκοπτικού 1,6 mm (15 m) με υψηλή 
απόδοση κοπής και χαμηλή φθορά, με αποτέλεσμα τα χαμηλά 
επίπεδα θορύβου κατά το κούρεμα. Στρογγυλό, με εσοχές.



Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 15m 5 2.042-024.0 Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος: Στρογγυλό νήμα 
χαρτοκοπτικού 15 m, 2,0 mm, με εσοχές. Υψηλής ποιότητας, 
ανθεκτικό στη φθορά, στιβαρή κατασκευή για χαμηλά επίπεδα 
θορύβου κατά την εργασία.



Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 50m 6 2.042-025.0 Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στη φθορά νήμα χαρτοκοπτι-
κού, 2,0 mm, στρογγυλό, με εσοχές. Μήκος: 50 m. Για αποτε-
λεσματικό κούρεμα με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κορυφαία 
αποτελέσματα.



Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 15m 7 2.042-026.0 Στρογγυλό νήμα χαρτοκοπτικού μήκους 10 m, διάμετρο 
2,4 mm. Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος, χαμηλά 
επίπεδα θορύβου κατά την εργασία. Στιβαρή κατασκευή, 
ανθεκτικότητα στη φθορά.



Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 44m 8 2.042-027.0 Νήματα χορτοκοπτικού μήκους 44 m με διάμετρο 2,4 mm 
χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση κοπής, χαμηλά επίπεδα 
θορύβου και ανθεκτικότητα στη φθορά. Στρογγυλό, με εσοχές.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταρίες

Battery Power+ 36/60 1 2.042-022.0 Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 
V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.



Battery Power+ 36/75 2 2.445-043.0 Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους 
λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 
V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου 
(Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προ-
στασία από υπερένταση.



Φορτιστής

Fast battery recharger Battery 
Power+ 36/60

3 2.445-045.0 Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. 
ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη 
κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.



Starter Kit

Starter kit Battery Power+ 36/75 4 2.445-070.0 Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah 
και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της 
πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery 
Power+ της Kärcher.



Starter kit Battery Power+ 36/60 5 2.445-071.0 Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχα-
νήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery 
Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός 
φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


