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SR 450
Pulverizator universal cu funcţie de împrăştiere

Pulverizator confortabil cu rază mare de acţiune şi funcţie suplimentară de împrăştiere. Sistem
optimizat de împrăştiere. Extrem de uşor de utilizat. Rezervor de substanţe de pulverizare de
mari dimensiuni. Simplu şi rapid de pornit. Trecerea de la funcţia de pulverizare la cea de
împrăştiere se face în câteva secunde, fără să necesite alte unelte.

Versiuni
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Capacitate cilindrică cm³ 63,3

Greutate kg 1) 12,8

Nivel presiune acustică dB(A) 2) 101

Nivel putere acustică dB(A) 2) 110

Nivel putere acustică dB(A) 2) 109

Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 1,9

Capacitate Container dm3 14

Debit maxim aer m3/h 4) 1.300

Lățime de pulverizare pe orizontală m 14,5

Debit maxim aer cf/min 4) 765

Viteza la putere maximă Um 9.000

Putere kW/CP 2,9/3,9

Lăţime de pulverizare pe verticală m 13

Volum rezervor l 1,70

Volum rezervor carburant oz 57,5

Turaţie ralanti Um 3.000

Debit de aer cu duza rotundă m3/h 5) 920

Viteză de ieșire m/s 5) 90

Debit de aer cu duza rotundă cf/min 5) 542

Date tehnice

De la ţară la ţară pot exista diferenţe la gama de produse şi informaţiile despre acestea. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări cu
privire tehnică, echipare, preţuri şi ofertă de accesorii.

Dotare de serie

Pulverizatoarele sunt pevăzute cu un sistem portabil practic. În timpul lucrului repartizarea avantajoasă a
greutăţii cu unitatea motorului se percepe foarte bine în spate.

Centură de purtare
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De la ţară la ţară pot exista diferenţe la gama de produse şi informaţiile despre acestea. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări cu
privire tehnică, echipare, preţuri şi ofertă de accesorii.

Accesorii

Elementele de comandă ale motorului sunt integrate în acest mâner. Ventilul pentru împrăştierea conţinutului
se poate acţiona comod cu o singură mână. Aceasta are ca efect împrăştierea eficientă fără pierderi a
substanţei de pulverizat.

Mâner multifuncţional

Sistemul antivibraţii la pulverizatoare menajează în mod eficient musculatura spatelui. Tampoanele din
cauciuc reduc transmiterea vibraţiilor de la motor. Astfel la mâner se simt extrem de puţine vibraţii, ceea ce
face lucrul confortabil iar forţele sunt menajate.

Sistem anti-vibraţii

Ca urmare a presiunii de compresiune la pornirea motoarelor în doi timpi se generează forţe de şoc, ce
solicită muşchii şi articulaţiile. ElastoStart reduce acest lucru în mod sesizabil. Un element de amortizare
special aflat în mânerul de pornire se dilată în funcţie de forţa de tracţiune, determinând astfel un proces de
pornire uniform, fără vârfuri de forţe de şoc.

STIHL ElastoStart

Versiuni

Chinga pentru şolduri distribuie uniform greutatea atomizorului. Asigură astfel o poziţie comodă şi eliberează
spatele, chiar şi în cazul lucrărilor de durată. Chinga pentru şolduri este disponibilă pentru modelele BR
340/BR 380, SR 340/SR 420 şi SR 430/450 (fără ilustraţie).

Curea de brâu

Curea

Duza ULV pentru atomizoarele din seria STIHL 420 are efect de împrăştiere. Aceasta pulverizează lichidele
în picături extrem de fine şi asigură distribuirea optimă a produsului atomizat.

Set duze ULV
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