
LTR 18-30 Battery
Ένα πραγματικό μηχάνημα γενικής χρήσης: το χορτοκοπτικό μεσινέζας LTR 18-30 Battery, 
το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, είναι εργονομικά σχεδιασμένο για άνετη εργασία, φτάνει 
εύκολα σε κάθε γωνιά και εγγυάται πεντακάθαρες άκρες γκαζόν.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Αποτελεσματικό σύστημα κοπής

 Η λειτουργία κοπής καθιστά εύκολη την εργασία σε γωνίες και 
στενούς χώρους στον κήπο.

 Η περιστρεφόμενη μεσινέζα εγγυάται ακριβή κοπή και αθόρυβη 
λειτουργία.

 Κοπή άκρων

 Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά 
μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.

 Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής

 Εργονομική λύση κοπής, ακόμη και κάτω από μικρά εμπόδια όπως 
πάγκους κήπου.

 Πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών

 Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος 
παρτεριών και δέντρων LT
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LTR 18-30 Battery

 Αποτελεσματικό σύστημα κοπής με αυτόματη επέκταση της μεσινέζας
 Η περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής κόβει τις άκρες καθαρού χλοοτάπητα 

κατά μήκος των μονοπατιών και των αυλών
 Tηλεσκοπική λαβή αλουμινίου με ρυθμιζόμενο ύψος

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.444-310.0

 4054278550237
Διάμετρος κοπής cm 30
Περιστροφικός κόφτης  Κεφαλή γραμμής
Επέκταση του νήματος  αυτόματο
Γεωμετρία γραμμής κοπής  Περιστρεφόμενο
Διάμετρος γραμμής mm 1,6
Προσαρμογή ταχύτητας  Όχι
Ταχύτητα rpm 7800
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Τάση V 18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* m μέγ. 350 (2,5 Ah) / μέγ. 700 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min μέγ. 30 (2,5 Ah) / μέγ. 60 (5,0 Ah)

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 2,5
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1325 × 312 × 315

Εξοπλισμός
Σπείρα  
Προστατευτικό φυτών  
Ρύθμιση κλίσης  
Επιπρόσθετη λαβή  
Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     Άκρη γκαζόν     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Χορτοκοπτικό μπαταρίας

Kαρούλι μεσινέζας LTR 18 Battery 1 2.444-014.0 Το καρούλι με το πρακτικό καπάκι και η στριφτή μεσινέζα 
εξασφαλίζουν καλά αποτελέσματα σε δυσπρόσιτους χώρους. 
Κατάλληλο για όλα τα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V Kärcher 
Battery Power.



Kαρούλι μεσινέζας LTR 18 Battery 
(πακέτα με 3 τμχ)

2 2.444-016.0 Το καρούλι και η στριφτή μεσινέζα εξασφαλίζουν καλά αποτε-
λέσματα σε δυσπρόσιτους χώρους. Κατάλληλο για όλα τα 
χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V Kärcher Battery Power.



Λεπίδα κοπής για το LTR Battery 
(πακέτο 2 τμχ)

3 2.444-022.0 Ο κήπος σας διαθέτει πολλά σημεία με ανεξέλεγκτη βλάστηση; 
Σίγουρα θα απαλλαχτείτε από αυτά, εάν χρησιμοποιήσετε το 
χορτοκοπτικό με διπλή λεπίδα!



Μπαταρίες

Battery Power 18/25 4 2.445-034.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδει-
ξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Battery Power 18/50 5 2.445-035.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδει-
ξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Φορτιστές ματαριών

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery 
Power 18 V

6 2.445-032.0 Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπα-
ταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα 
σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Κιτ μίζας Battery Power 18/25 7 2.445-062.0 Το Battery Power 18/25 Starter Kit περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνο-
λογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον 
φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συ-
σκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπα-
ταριών 18 V της Kärcher.



Κιτ μίζας Battery Power 18/50 8 2.445-063.0 Περιλαμβάνεται η ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5.0 Ah Kärcher 
Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 
18 V: Το Battery Power 18/50 Starter Kit για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα 
μπαταριών 18 V της Kärcher.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


