
Χορτοκοπτικό μπαταρίας 36V
Τα χόρτα και τα επίμονα ζιζάνια δεν έχουν καμία πιθανότητα απέναντι στο χορτοκοπτικό 
μπαταρίας LTR 36-33. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.
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 Ισχυρό χορτοκοπτικό

 To isxyr;o xortokoptik;o επίσης περνάει μέσα από τα χορτάρια και 
τα επίμονα ζιζάνια που έχουν υπεραναπτυχθεί.

 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.

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

 Ρύθμιση ισχύος για κάθε τύπο λειτουργίας.

 Προστατευτικό φυτών

 Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος 
παρτεριών και δέντρων Χο
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Χορτοκοπτικό μπαταρίας 36V

 Αποτελεσματικό σύστημα κοπής με αυτόματη επέκταση της μεσινέζας
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
 Η διάμετρος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.444-350.0

 4054278549255
Διάμετρος κοπής cm 28 / 33
Περιστροφικός κόφτης  Κεφαλή γραμμής
Επέκταση του νήματος  αυτόματο
Γεωμετρία γραμμής κοπής  Περιστρεφόμενο
Διάμετρος γραμμής mm 2
Προσαρμογή ταχύτητας  Ναι
Ταχύτητα rpm 7000
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση V 36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* m μέγ. 600 (2,5 Ah) / μέγ. 1200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min μέγ. 35 (2,5 Ah) / μέγ. 70 (5,0 Ah)

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 2,7
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1485 × 348 × 347

Εξοπλισμός
Σπείρα  
Προστατευτικό φυτών  
Επιπρόσθετη λαβή  
Ιμάντας για τον ώμο  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     Άκρη γκαζόν     



Χορτοκοπτικό μπαταρίας 36V
1.444-350.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Χορτοκοπτικό μπαταρίας

Kαρούλι μεσινέζας LTR 36 Battery 1 2.444-015.0 Με την στριφτή μεσινέζα και την αυτόματη παροχή νήματος 
του καρουλιού με καπάκι, το χορτοκοπτικό μεσινέζας με μπα-
ταρία 36V είναι το τέλειο εργαλείο εργασίας για δυσπρόσιτους 
χώρους στον κήπο



Kαρούλι μεσινέζας LTR 36 Battery 
(πακέτο με 3 τμχ)

2 2.444-017.0 Το καρούλι και η στριφτή μεσινέζα εξασφαλίζουν καλά αποτε-
λέσματα σε δυσπρόσιτους χώρους. Κατάλληλο για όλα τα 
χορτοκοπτικά μεσινέζας 36 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!



Accessories Garden Tools general

Ιμάντας ώμου 4 2.445-242.0 Μειώστε το βάρος με τον άνετο και εργονομικό ιμάντα ώμου. 
Συμβατός με πολλά από τα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου 
της Kärcher.



Μπαταρίες

Battery Power 36/25 5 2.445-030.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 36 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 36 V Kärcher.



Battery Power 36/50 6 2.445-031.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτό-
μο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) 
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης 
μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι 
οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.



Φορτιστές ματαριών

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery 
Power 36 V

7 2.445-033.0 Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 
V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. 
Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας 
μπαταριών 36 V Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Κιτ μίζας Battery Power 36/25 8 2.445-064.0 Το Battery Power 36/25 Starter Kit, περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power και τον φορτιστή 
ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με 
μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V 
της Kärcher.



Κιτ μίζας Battery Power 36/50 9 2.445-065.0 Το Battery Power 36/50 Starter Kit, περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρίας 36 V/5,0 Ah Battery Power και τον φορτιστή 
ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε 
όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


