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ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ: Η τακτική κοπή δημιουργεί ένα όμορφο, πυκνό γκαζόν. 
Το χόρτο δημιουργεί νέες πλευρικές παραφυάδες και φύλλα, τα αγριόχορτα 
παραγκωνίζονται. Το ιδανικό ύψος κοπής στις περισσότερες χώρες κυμαίνεται 
μεταξύ 3,5 και 5.

ΠΟΤΙΣΜΑ: Καλύτερα σπανιότερα και περισσότερο, παρά συχνότερα και λιγότερο. 
Μπορείτε να ελέγξτε την επαρκή ποσότητα νερού με το λισγάρι: Κόψτε ένα κομμάτι 
χλοοτάπητα με βάθος περίπου 15 cm και ελέγξτε εάν το νερό εισχωρεί αρκετά βαθιά. 

ΛΙΠΑΣΜΑ: Με την αρχή της περιόδου ανάπτυξης την άνοιξη (περ. μέσα Μαρτίου) 
το γκαζόν χρειάζεται αρκετές θρεπτικές ουσίες. Τα καλά λιπάσματα για το γκαζόν 
περιέχουν, άζωτο, κάλιο, φωσφορικό άλας και μαγνήσιο σε ισορροπημένες αναλογίες. 

ΑΛΕΣΜΑ: Ένα εξαιρετικό λίπασμα είναι το ίδιο το χόρτο. Με την τακτική κοπή με 
ένα αλεστικό χλοοκοπτικό το κομμένο χόρτο μπορεί να παραμένει στο γκαζόν. Το χόρτο 
αποσυντίθεται και το άζωτο που περιέχει ανοργανοποιείται γρήγορα.  

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ: Πρέπει να απομακρυνθούν γρήγορα. Όχι μόνο 
λόγω της εμφάνισης. Το γκαζόν θα «πνιγεί» από την έλλειψη αέρα και φωτός. Για το 
χειμώνα, το χόρτο δεν θα πρέπει να κόβεται πάνω από το κανονικό ύψος κοπής των 4 cm. 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΤΗ VIKING. 
Περισσότερες χρήσιμες συμβουλές για 
να χαίρεστε ακόμη περισσότερο τον 
κήπο σας θα βρείτε στα έντυπα της 
VIKING για βέλτιστη φροντίδα του χλοο-
τάπητα. Πρακτικές συμβουλές σχετικά με 
τη φροντίδα του χλοοτάπητα. Διατίθεται 
δωρεάν στους πιστοποιημένους αντιπρο-
σώπους της VIKING!

Φροντίδα 
κήπου



8

1. ΠΟΣΟ ΧΟΡΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ;
Στο γράφημα δεξιά μπορείτε να δείτε ποιο χλοοκοπτικό μηχάνημα ταιριάζει καλύτερα στον κήπο 
σας. Οι λευκές γραμμές δείχνουν την επιφάνεια χόρτου, οι αριθμοί σε γκρι φόντο δείχνουν την 
κατάλληλη σειρά χλοοκοπτικών μηχανημάτων. Συμβουλή: Τα χλοοκοπτικά με ηλεκτροκινητήρα και τα 
χλοοκοπτικά μπαταρίας είναι κατάλληλα περισσότερο για μικρότερους κήπους, ενώ τα βενζινοκίνητα 
χλοοκοπτικά ενδείκνυνται και για μεγάλους κήπους.

2. ΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ;
Βενζινοκίνητο, ηλεκτρικό ή με μπαταρία: η επιλογή είναι δική σας. Εάν δίνετε σημασία στην αθόρυ-
βη λειτουργία και τη λειτουργία χωρίς εκπομπές ρύπων, τότε η ιδανική επιλογή για εσάς είναι τα 
ηλεκτρικά χλοοκοπτικά και τα χλοοκοπτικά μπαταρίας. Τα μοντέλα με μπαταρία εκτελούν την κοπή 
χόρτου χωρίς καλώδια προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Από την άλλη, ο ισχυρός 
βενζινοκινητήρας προσφέρει υψηλή απόδοση με μεγαλύτερο πλάτος κοπής για μεγάλες επιφάνειες 
χλοοτάπητα. Στη συνοπτική παρουσίαση δεξιά μπορείτε να δείτε επάνω τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτι-
κά μηχανήματα και κάτω τα χλοοκοπτικά με μπαταρία και τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ Η ΑΛΕΣΜΑ ΧΟΡΤΟΥ;
Όλα τα χλοοκοπτικά μηχανήματα VIKING (εκτός της Σειράς R) έχουν έναν χορτοσυλλέκτη για τη συλ-
λογή του χόρτου. Επιπλέον, έχουν δυνατότητα αλέσματος (εκτός από τη Σειρά 2). Κατά τη διαδικασία 
αυτή, το χόρτο θρυμματίζεται και καταλήγει στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. Πρόσθετο πλεονέκτημα: 
Αποφεύγεται η απόρριψη του υλικού κοπής.

Επεξηγήσεις των ονομασιών μοντέλων 
C  =  Πλούσιος εξοπλισμός 
G  =   Σύστημα κίνησης τροχών 3  

ταχυτήτων 
H  =  Χλοοκοπτικό ψηλού χόρτου
S  =   BBC (μαχαίρι με φρένο και 

συμπλέκτη) 
T  =   Σύστημα κίνησης τροχών  

1 ταχύτητας
V  =  Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario
Y  =  Υδροστατική μετάδοση κίνησης

Επεξήγηση συμβόλων
o  =  Δυνατότητα μετατροπής
n  =  Βασικός εξοπλισμός
–  =   Δεν είναι δυνατή η μετατροπή 

εξοπλισμού 

Άλλες επεξηγήσεις
RS  =  ReadyStart
SC  =  SmartChoke
BBC = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη
OHV/DOV = Επικεφαλής βαλβίδες
HS  =   Εκκίνηση από την μπάρα του 

τιμονιού 
ES  =  Ηλεκτρική εκκίνηση 
MS =  Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα

Τα στοιχεία βάρους, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική διευκρίνιση, αναφέρονται 
πάντα στο καθαρό βάρος του εργαλείου, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνουν καύσιμα 
και λιπαντικά (βενζίνη, λάδι) και 
μπαταρίες ή καλώδιο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΟΙΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Βοήθεια επιλογής 
χλοοκοπτικού  
μηχανήματος
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μέγ. 270 m2 *

μέγ. 400 m² *

έως και 500 m2

έως και 300 m2

έως και 600 m2

έως και 800 m2

έως και 
2.500 m2

έως και 
2.000 m2

έως και 
1.800 m2

έως και 
3.000 m2

έως και
1.200 m2

* Απόδοση επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας σε ιδανικές συνθήκες. Εκτός από τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική 
απόδοση επιφάνειας, όπως π. χ. η σύσταση της επιφάνειας χόρτου (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος, η πυκνότητα και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το άλεσμα κ.λπ. 
Η απόδοση επιφανείας μπορεί να αυξηθεί με την επαναφόρτιση ή τη χρήση περισσότερων μπαταριών. 
Εγγύηση 10 ετών για το περίβλημα σε όλες τις μηχανές γκαζόν, σε αποκλειστικά ιδιωτική, μη επαγγελματική χρήση.

MB 248
MB 248 T

MB 650 T
MB 650 V

MB 655 VMB 756 GS
MB 756 YC

MB 448 TC

MB 545
MB 545 V

MB 253
MB 253 T

MB 6 RH
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ΣΕΙΡΆ 2

ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ, 
ΑΨΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Ολοκληρωμένη λύση – τα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 2, 
παρά τις μικρές τους διαστάσεις, προσφέρουν πολλές πρακτικές 
λεπτομέρειες εξοπλισμού για ακρίβεια και ομοιομορφία στην εικόνα 
κοπής. Το ηλεκτρικό μοντέλο ME 235 επιτρέπει την αθόρυβη λειτουρ-
γία με πλήρη ισχύ. Η Σειρά 2 διατίθεται με τρία πλάτη κοπής, δύο 
μοντέλα διαθέτουν και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς που διευ-
κολύνει ακόμα περισσότερο την κοπή χόρτου.

Η Σειρά 2 συνοπτικά:

n Τρία πλάτη κοπής, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής 

n Με βενζινοκινητήρα ή ηλεκτροκινητήρα

n Και με εύχρηστο σύστημα μετάδοσης στους τροχούς
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΆΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ 
ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 2.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

Για μικρούς ή μεγάλους κήπους: Η Σειρά 2 προσφέρει σε 
όλους το κατάλληλο χλοοκοπτικό. Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό 
ME 235 δείχνει τις ικανότητές του στις μικρές επιφάνειες: 
Με τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος των 13 kg είναι 
ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί να στρίψει εύκολα γύρω από 
παρτέρια και θάμνους. Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά με πλάτος 
κοπής 46 cm ή 51 cm και χορτοσυλλέκτες 55 λίτρων για γρήγο-
ρη κοπή χόρτου χωρίς συχνές παύσεις. Τα δύο μοντέλα 
MB 248 T και MB 253 T διαθέτουν επιπλέον ένα εύχρηστο 
σύστημα μετάδοσης στους τροχούς. Ο νέος κινητήρας  
EVC στο μοντέλο MB 248 και οι νέοι κινητήρες OHV της 
Briggs&Stratton στα μοντέλα MB 253 και MB 253 T φροντίζουν 
για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

ME 235 33 cm Ηλεκτροκινητήρας 1.200 W – 149,00

MB 248 46 cm VIKING EVC 200 – 329,00

MB 248 T 46 cm B&S Σειρά 450 E OHV 1 ταχύτητα 419,00

MB 253 51 cm B&S Σειρά 625 E OHV RS – 429,00

MB 253 T 51 cm B&S Σειρά 625 E OHV RS 1 ταχύτητα 519,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ  ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

ME 235 



13

01

04

02

05

06

MB 253 T

03

Εξοικονόμηση χώρου
Για τη μεταφορά ή την αποθήκευση 
είναι δυνατή η αναδίπλωση της 
μπάρας τιμονιού προς τα μπροστά. 
Το χλοοκοπτικό αποκτά έτσι συμπαγή 
μορφή. 

Μεγάλη χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη
Με χωρητικότητα 55 λίτρων, οι χορτοσυλ-
λέκτες των βενζινοκίνητων χλοοκοπτικών 
είναι ιδιαίτερα ευρύχωροι και επιτρέπουν 
κοπή χόρτου χωρίς συχνές διακοπές.

Μεγάλος πλαστικός 
χορτοσυλλέκτης (55 λίτρων) 
με ένδειξη στάθμης 
πλήρωσης και δυνατότητα 
εύκολης εκκένωσης 

Γρήγορη κοπή χόρτου χάρη 
στο σύστημα κίνησης τροχών 
1 ταχύτητας 

Άνθεκτικό περίβλημα από 
ατσάλινη λαμαρίνα

Ευκίνητοι τροχοί με διπλά 
ρουλεμάν και προφίλ 

Ισχυρός βενζινοκινητήρας 
OHV Viking με εύκολη 
εκκίνηση για μέγιστη 
απόδοση εξαρχής 

Η αναδιπλούμενη μπάρα 
τιμονιού διευκολύνει 
τη μεταφορά και την 
αποθήκευση

02

03

04

05

06

01

33/46/51 cm έως περ. 
1.800 m2
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ΣΕΙΡΆ 3

Η ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΗ  
ΥΠΟΘΕΣΗ. 

Πολύτιμοι βοηθοί στις μικρότερες επιφάνειες γκαζόν αποδεικνύονται 
τα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 3. Ελαφριά και με μικρές 
διαστάσεις, είναι εξαιρετικά ευέλικτα και κόβουν το χόρτο ακόμα και 
σε στενά σημεία. Τα μηχανήματα με ηλεκτροκινητήρα είναι αθόρυβα 
και δεν εκπέμπουν ρύπους. Ένα ακόμα πλεονέκτημα στον τομέα 
της άνεσης προσφέρουν τα μοντέλα με μπαταρία αφού μπορούν 
να κινηθούν στον κήπο με απόλυτη ελευθερία, ανεξάρτητα από 
πρίζες και καλώδια. Τα μοντέλα C διαθέτουν επιπλέον νέο, ιδιαίτερα 
στιβαρό μονοκόμματο τιμόνι Comfort.

Η Σειρά 3 συνοπτικά:

n Ιδανική για μικρότερες επιφάνειες χλοοτάπητα

n  Άθόρυβη λειτουργία, χωρίς εκπομπές καυσαερίων και με εύκολη 
συντήρηση

n  Μοντέλα με μπαταρία για απόλυτη ελευθερία  
κινήσεων

n Μοντέλα C με νέα μονοκόμματα τιμόνια Comfort
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ 
ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 3

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ.

Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά και χλοοκοπτικά μπαταρίας της 
Σειράς 3 είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και εύκολα στον 
χειρισμό. Με πλάτος κοπής 37 cm είναι κατάλληλα για 
επιφάνειες με δύσκολη πρόσβαση. Το ύψος κοπής μπορεί 
να ρυθμιστεί κεντρικά σε πέντε επίπεδα, ο πρακτικός 
αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτη χωρά 40 λίτρα, ενώ το 
ρυθμιζόμενο και πιο στιβαρό μονοκόμματο τιμόνι Comfort 
στα μοντέλα ME 339 C και MΑ 339 C καθιστά ακόμα πιο 
εύκολο το άδειασμα του χορτοσυλλέκτη. Για την αθόρυβη 
και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους, τα 
χλοοκοπτικά με μπαταρία της Σειράς 3 φέρουν το διεθνές 
σήμα προστασίας του περιβάλλοντος «Μπλε Άγγελος».

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΆΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΟΝ ΠΛΟΎΣΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.
*  Απόδοση επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας σε ιδανικές συνθήκες. Εκτός από τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 

την πραγματική απόδοση επιφάνειας, όπως π. χ. η σύσταση της επιφάνειας χόρτου (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, 
το άλεσμα κ.λπ. Η απόδοση επιφανείας μπορεί να αυξηθεί με την επαναφόρτιση ή τη χρήση περισσότερων μπαταριών.

Τύποι σετ Πακέτο 
μπαταριών Φορτιστής Άπόδοση επιφάνειας 

με φόρτιση 100 %*
Τιμή συμπερ. 

ΦΠΆ (E)

MA 339 (Σετ) AP 200 AL 100 μέγ. 270 m2 619,00

MA 339 C (Σετ) AP 200 AL 100 μέγ. 270 m2 645,00

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύποι μπαταριών/
κινητήρων Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

ME 339 C 37 cm Ηλεκτροκινητήρας 
1.200 W 309,00

MA 339 37 cm Ιόντων λιθίου 36 V 419,00

MA 339 C 37 cm Ιόντων λιθίου 36 V 449,00

ME 339 C
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Συμβατό με το σύστημα 
μπαταριών STIHL (σελίδα 93).

Η αποδοτική μπαταρία 
ιόντων λιθίου 36 V αφαι-
ρείται εύκολα, φορτίζεται 
στο φορτιστή εκατοντάδες 
φορές και επανατοποθε-
τείται με μια κίνηση, για 
εργασία στο χλοοτάπητα 
χωρίς την παρεμβολή 
καλωδίων.

Το μονοκόμματο τιμό-
νι Comfort προσφέρει 
το πλεονέκτημα της 
εύκολης αφαίρεσης 
και τοποθέτησης του 
χορτοσυλλέκτη.

MA 339 C

Μονοκόμματο τιμόνι Comfort, 
για ιδιαίτερα εύκολη 
εκκένωση του χορτοσυλλέκτη, 
αναδιπλούμενο και με 
ρυθμιζόμενο ύψος σε 2 επίπεδα 

Άναδιπλούμενος 
χορτοσυλλέκτης 40 λίτρων με 
ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Κεντρική ρύθμιση του ύψους 
κοπής σε 5 επίπεδα από
30 έως 70 mm

Συμπαγές και ανθεκτικό 
πλαστικό περίβλημα

Τροχοί εύκολης κύλισης με 
ρουλεμάν ολίσθησης

Χειρολαβές για εύκολη 
μεταφορά

Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 
με μπαταρία (τεχνολογία 
μπαταριών STIHL, βλέπε σελ. 93)

Μεγάλη ευστάθεια και 
μετάδοση ισχύος χάρη στην 
κονσόλα τιμονιού από αλουμίνιο
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37 cm έως περ. 500 m2
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ΣΕΙΡΆ 4

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 
ΠΛΗΡΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Μπορείτε ευκολότερα από ποτέ να βρείτε το ιδανικό χλοοκοπτικό 
μηχάνημα στη Σειρά 4. Ηλεκτροκίνητο; Με μπαταρία; Βενζινοκίνητο; 
Διατίθενται όλοι οι τύποι μετάδοσης κίνησης και επιπλέον διάφορα 
πλάτη κοπής και παραλλαγές εξοπλισμού. Όλα τα χλοοκοπτικά της 
Σειράς 4 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: έχουν μικρές διαστάσεις, 
είναι εύκολα στη χρήση και συμβάλλουν μέσω προηγμένης τεχνολογίας 
που σέβεται το περιβάλλον σε ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση των 
εργασιών στον κήπο.

Η Σειρά 4 συνοπτικά:

n Εξαιρετική απόδοση κοπής χόρτου για μικρές και μεσαίες επιφάνειες

n Ευκολία λειτουργίας και συντήρησης

n Τρεις τύποι μετάδοσης κίνησης σε μία σειρά

n Ποικίλες παραλλαγές εξοπλισμού
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΚΆΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ 
ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 4

ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  
ΓΕΙΤΟΝΕΣ.

Με ένα ηλεκτροκίνητο χλοοκοπτικό ή χλοοκοπτικό 
μπαταρίας της Σειράς 4, μπορείτε να κάνετε τα πάντα με 
ευχαρίστηση, αλλά κυρίως μόνοι σας. Η κοπή χόρτου 
γίνεται καθαρά, αθόρυβα και, στην περίπτωση του 
μοντέλου με μπαταρία, χωρίς καλώδια: επομένως, 
με πλήρη ελευθερία κινήσεων και κυρίως ξεκούραστα. 
Για αυτό φροντίζει η συμπαγής κατασκευή με την 
ευκολία ελιγμών και την υψηλή απόδοση κοπής χάρη 
στον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα.

ME 443

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύποι μπαταριών/
κινητήρων Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

ME 443 41 cm Ηλεκτροκινητήρας 
1.500 W 299,00

ME 443 C 41 cm Ηλεκτροκινητήρας 
1.500 W 359,00

MA 443 41 cm Ιόντων λιθίου 36 V 549,00

MA 443 C 41 cm Ιόντων λιθίου 36 V 589,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΆΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΟΝ ΠΛΟΎΣΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.
*  Απόδοση επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας σε ιδανικές συνθήκες. Εκτός από τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 

την πραγματική απόδοση επιφάνειας, όπως π. χ. η σύσταση της επιφάνειας χόρτου (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, 
το άλεσμα κ.λπ. Η απόδοση επιφανείας μπορεί να αυξηθεί με την επαναφόρτιση ή τη χρήση περισσότερων μπαταριών.

Τύποι σετ Πακέτο 
μπαταριών Φορτιστής Άπόδοση επιφάνειας 

με φόρτιση 100 %*
Τιμή συμπερ. 

ΦΠΆ (E)

MA 443 (Σετ) AP 200 AL 100 μέγ. 270 m2 735,00

MA 443 C (Σετ) AP 200 AL 100 μέγ. 270 m2 769,00
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Συμβατό με το σύστημα μπαταριών 
STIHL (σελίδα 93).

Εύκολη αφαίρεση μπαταρί-
ας: Πατήστε το κουμπί ασφά-
λισης για να ανοίξετε το 
κάλυμμα μπαταρίας, ώστε να 
τοποθετήσετε ή να αφαιρέ-
σετε την μπαταρία χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

Εξοικονόμηση χώρου: Για τη 
μεταφορά ή την αποθήκευ-
ση του χλοοκοπτικού είναι 
δυνατή η αναδίπλωση της 
μπάρας τιμονιού προς τα 
μπροστά. Το χλοοκοπτικό 
αποκτά έτσι συμπαγή 
μορφή.

Ευκολία χρήσης: Ο χορτο-
συλλέκτης διαθέτει δύο 
σταθερά σημεία ανάρτησης 
για εύκολη και ασφαλή 
τοποθέτηση και αφαίρεση 
του συλλέκτη στο χλοοκο-
πτικό μηχάνημα.

Ταχυτανυστήρας QuickFix: 
Γρήγορη και εύκολη στερέω-
ση και απελευθέρωση των 
στηριγμάτων της μπάρας 
τιμονιού.

MA 443 C

Μονοκόμματο τιμόνι 
Comfort, αναδιπλούμενο 
και με ρύθμιση ύψους σε 
2 επίπεδα

Μεγάλος πλαστικός 
χορτοσυλλέκτης 
(χωρητικότητα 55 λίτρων) 
με ένδειξη της στάθμης 
πλήρωσης  

Κεντρική ρύθμιση του 
ύψους κοπής σε 6 επίπεδα 
από 25 έως 75 mm

Συμπαγές και ανθεκτικό 
περίβλημα από πολυμερές

Πρακτικές χειρολαβές 
μεταφοράς, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται και ως 
υποδοχές πρόσδεσης

Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 
με μπαταρία (τεχνολογία 
μπαταριών STIHL, βλέπε 
σελ. 93)
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41 cm έως περ. 600 m2
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Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 448 TC 46 cm B&S Σειρά 575 EX OHV RS Μονοκόμματο τιμόνι Comfort, 1 ταχύτητα 659,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 4

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΣΑΣ.

Με μονοκόμματο τιμόνι Comfort και στιβαρό πλαστικό 
περίβλημα προηγμένης τεχνολογίας, σύστημα κίνησης 
τροχών 1 ταχύτητας, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και 
χορτοσυλλέκτης που επιτρέπει την εύκολη εκκένωση. 
Έτσι η εργασία ολοκληρώνεται ταχύτερα και εσείς θα 
μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο τον χλοοτάπη-
τά σας.

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.
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Πατενταρισμένος χορτοσυλλέκτης: 
πανεύκολος στο άνοιγμα, την εκκένωση 
και τον καθαρισμό. Τα ανοίγματα εξό-
δου του αέρα είναι στραμμένα προς τα 
κάτω, ώστε να μην εκτοξεύεται η σκόνη 
προς τα επάνω.

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: 
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος κοπής 
με υποστήριξη ελατηρίου σε 6 επίπεδα 
(25 έως 75 mm), με τη βοήθεια του 
μοχλού χειρισμού με ενδείξεις σε κλί-
μακα.

Προαιρετικό αλεστικό σύστημα: Με 
σφήνα αλέσματος και μαχαίρι πολλα-
πλών χρήσεων ως πρόσθετα αξεσουάρ 
(AMK 043/AMK 048), τα εργαλεία της 
Σειράς 4 μετατρέπονται στη στιγμή σε 
χλοοκοπτικά πολλαπλής χρήσης. Αντί για 
το χορτοσυλλέκτη, το λεπτό υλικό κοπής 
διοχετεύεται στο χλοοτάπητα, λειτουρ-
γώντας ως φυσικό λίπασμα και μέσο 
ύγρανσης.

41/46 cm έως περ. 
1.200 m2

01
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Μονοκόμματο τιμόνι 
Comfort, αναδιπλούμενο 
και με ρύθμιση ύψους σε 
2 επίπεδα

Μεγάλος πλαστικός χορτο-
συλλέκτης (χωρητικότητα 
55 λίτρων) με ένδειξη της 
στάθμης πλήρωσης

Σύστημα κίνησης τροχών 
1 ταχύτητας για γρήγορη 
κοπή χόρτου

Κεντρική ρύθμιση ύψους 
κοπής σε 6 επίπεδα

Συμπαγές και ανθεκτικό 
περίβλημα από πολυμερές

Πρακτικές χειρολαβές μετα-
φοράς, οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται και ως υποδοχές 
πρόσδεσης

Δυνατός βενζινοκινητήρας 
Briggs&Stratton με σύστη-
μα ReadyStart, χαμηλές 
εκπομπές ρύπων
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01

MB 448 TC
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ΣΕΙΡΆ 5

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ 
ΑΝΕΣΗ.

Αποκτήστε άνετα τέλεια περιποιημένο χλοοτάπητα – με τη Σειρά 5: 
με δυνατούς ηλεκτροκινητήρες και βενζινοκινητήρες, εύκολο 
χειρισμό και στιβαρό, ελαφρύ περίβλημα από πολυμερές. Η άνεση 
κατέχει ιδιαίτερη θέση στη Σειρά 5: Αυτή εξασφαλίζεται από τα 
εργονομικά χειριστήρια, το ρυθμιζόμενο τιμόνι και από το σύστημα 
κίνησης των τροχών σε δύο μοντέλα αυτής της σειράς, το οποίο 
επιταχύνει αισθητά την εργασία σε επιφάνειες χόρτου έως 1.200 m2.

Η Σειρά 5 συνοπτικά:

n Ύψηλή απόδοση κοπής χόρτου με μεγάλη άνεση

n Για μεσαίους κήπους έως 1.200 m2

n Εργονομικός εξοπλισμός άνετου χειρισμού

n  Ποικίλες παραλλαγές εξοπλισμού
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 5

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ.

Τα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 5 με ισχυρούς 
βενζινοκινητήρες κινούνται γρήγορα. Το μοντέλο 
MB 545 V διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario 
για την άνετη, αδιαβάθμητη προσαρμογή της ταχύτητας 
κίνησης. Τα πολλά χαρακτηριστικά εξοπλισμού προσδί-
δουν στα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 5 έναν 
πολύπλευρο χαρακτήρα.

ME 545

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΆΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΟΝ ΠΛΟΎΣΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

ME 545 43 cm Ηλεκτροκινητήρας 1.600 W – 399,00

ME 545 V 43 cm Ηλεκτροκινητήρας 1.600 W Vario/Μπάρα τιμονιού Comfort 579,00
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Μετάδοση κίνησης 
Vario: Η ταχύτητα του 
συστήματος κίνησης 
μπορεί να ρυθμιστεί 
αδιαβάθμητα, με τη 
βοήθεια μοχλού στην 
μπάρα του τιμονιού. 
Έτσι μπορείτε να 
επιλέγετε πάντα την 
ιδανική ταχύτητα.

Καθολική πλήρωση: 
Περισσότερη κοπή χόρτου, 
λιγότερο καθάρισμα. Χάρη 
στη βελτιωμένη ροή του 
αέρα ο χορτοσυλλέκτης 
γεμίζει όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Οι πλαϊνές 
γρίλιες αέρα είναι 
στραμμένες προς τα κάτω. 
Το χόρτο και η σκόνη 
ωθούνται προς το έδαφος.

ME 545 V

Εργονομική σχεδίαση του ταμπλό, 
λαβές με μαλακή επένδυση στο 
τιμόνι

Μπάρα τιμονιού με ρύθμιση 
ύψους σε τρία επίπεδα, 
αναδιπλούμενη για τη μεταφορά 
και την αποθήκευση

Μεγάλος χορτοσυλλέκτης 
(χωρητικότητα 60 λίτρων) με 
ένδειξη της στάθμης πλήρωσης

Περίβλημα Polymer υψηλής 
ποιότητας με πλευρικές 
προστατευτικές ράγες

Μεγάλοι τροχοί εύκολης κύλισης 
με διπλά ρουλεμάν

Δυνατός ηλεκτροκινητήρας 
1.600 W για υψηλές επιδόσεις στο 
κόψιμο

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Vario με αδιαβάθμητη ρύθμιση 
για σχεδόν κάθε έδαφος, μοχλός 
χειρισμού κοντά στη λαβή

Ενσωματωμένος σφιγκτήρας 
καλωδίου για πρόσθετη ασφάλεια
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43 cm έως περ. 800 m2
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 5

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΕΣΗ.

Τα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 5 με ισχυρούς 
βενζινοκινητήρες κινούνται γρήγορα. Το μοντέλο 
MB 545 V διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario 
για την άνετη, αδιαβάθμητη προσαρμογή της ταχύτητας 
κίνησης. Τα πολλά χαρακτηριστικά εξοπλισμού προσδί-
δουν στα χλοοκοπτικά μηχανήματα της Σειράς 5 έναν 
πολύπλευρο χαρακτήρα.

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ  
ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 545 43 cm B&S Σειρά 675 RS – 634,00

MB 545 V 43 cm B&S Σειρά 675 RS Vario 739,00

MB 545
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43 cm έως περ. 
1.200 m2

Άνετη ρύθμιση ύψους κοπής: Απλά 
μέσω χειρολαβής – σε 7 επίπεδα, 
με υποστήριξη ελατηρίου και ένδειξη.

Αλεστικό σύστημα KIT 545, δυνατότητα 
μετατροπής σε όλα τα μοντέλα της 
Σειράς 5.

Τιμόνι ρυθμιζόμενο 
στο ύψος σε 
τρεις θέσεις, για 
την προσαρμογή 
στον σωματότυπο 
του χρήστη και 
εργονομική στάση 
εργασίας.
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Εργονομική σχεδίαση του ταμπλό, 
λαβές με μαλακή επένδυση στο 
τιμόνι

Μπάρα τιμονιού με ρύθμιση ύψους 
σε τρία επίπεδα, αναδιπλούμενη 
για τη μεταφορά και την 
αποθήκευση

Μεγάλος χορτοσυλλέκτης 
(χωρητικότητα 60 l) με ένδειξη της 
στάθμης πλήρωσης

Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής
σε 7 επίπεδα, υποστήριξη 
ελατηρίου και εύκολος χειρισμός, 
με ένδειξη ύψους κοπής

Περίβλημα Polymer υψηλής 
ποιότητας με πλευρικές 
προστατευτικές ράγες

Μεγάλοι τροχοί εύκολης κύλισης 
με διπλά ρουλεμάν

Η λαβή μεταφοράς διευκολύνει την 
ανύψωση

Δυνατός κινητήρας με σύστημα 
ReadyStart για άριστη απόδοση 
κοπής
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MB 545 V
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ΣΕΙΡΆ 6

ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ.

Φροντίδα χόρτου υψηλών προδιαγραφών – γι' αυτό οι μηχανικοί της 
VIKING έχουν εξελίξει τη Σειρά 6. Εντυπωσιάζει σε έξι καθοριστικές 
κατηγορίες: δύναμη, λειτουργικότητα, εργονομία, μεγάλη διάρκεια 
ζωής, άνεση και σχεδίαση. Η Σειρά 6 ξεκινά δυναμικά, κόβει αποτε-
λεσματικά και επιτρέπει τον άνετο χειρισμό.

Η Σειρά 6 συνοπτικά:

n Εξαιρετική απόδοση κοπής χόρτου με πολύ ισχυρούς κινητήρες

n Για μεγάλες επιφάνειες έως 2.500 m2

n  Ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής  
(αλουμινένιο πλαίσιο)

n Πολυλειτουργικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 6

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Η σειρά 6 προσφέρει όλα αυτά που μπορεί να ζητήσει 
κανείς από ένα χλοοκοπτικό: Δύναμη και άνεση, 
λειτουργικότητα και έξυπνες λεπτομέρειες.  
Στο MB 650 V η ταχύτητα προσαρμόζεται αδιαβάθμητα 
χάρη στο σύστημα μετάδοσης Vario. Στα δύο μοντέλα, 
το σύστημα εύκολης εκκίνησης επιτρέπει τη θέση του 
κινητήρα σε λειτουργία αμέσως. 

MB 650 T

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 650 T 48 cm B&S Σειρά 675 RS 1 ταχύτητα 799,00

MB 650 V 48 cm B&S Σειρά 750 DOV RS Vario 888,99
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Άντικαθιστώμενες λωρίδες 
τριβής: Οι αφαιρούμενες 
πλαστικές λωρίδες τριβής 
προστατεύουν το περίβλη-
μα στην κοπή του χόρτου 
κατά μήκος τοίχων και φρα-
κτών. Όταν φθαρούν μπο-
ρούν να αντικατασταθούν 
εύκολα με καινούριες.

Μετάδοση κίνησης Vario: 
Η ταχύτητα του συστήματος 
κίνησης μπορεί να ρυθμι-
στεί αδιαβάθμητα, με τη 
βοήθεια μοχλού στην 
μπάρα του τιμονιού. 
 Έτσι μπορείτε να επιλέγετε 
πάντα την ιδανική ταχύτητα.

Άνεξάρτητη ρύθμιση 
μπάρας τιμονιού: Η μπάρα 
τιμονιού σταθεροποιείται, 
ανάλογα με το μέγεθος 
του σώματος, σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα.

Αξεσουάρ: Αλεστικό 
σύστημα ΚΙΤ 650, 
κατάλληλο για τα 
μοντέλα με πλάτος κοπής 
48 cm. Υφασμάτινος 
χορτοσυλλέκτης AFK 080. 
Εκτροπέας ADF 700.

48 cm έως περ. 
2.000 m2
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MB 650 V

Εργονομικό ταμπλό για 
εύκολο χειρισμό και καλή 
αίσθηση αφής

Μπάρα τιμονιού 
ρυθμιζόμενη στο ύψος 
και αναδιπλούμενη για 
τη μεταφορά και τον 
καθαρισμό

Πατενταρισμένη σχεδίαση 
του χορτοσυλλέκτη, 
ο χορτοσυλλέκτης 
πληρώνεται άριστα, 
ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Κεντρική ρύθμιση ύψους 
κοπής σε 7 επίπεδα, 
υποστήριξη ελατηρίου 
και εύκολο χειρισμό, 
με ένδειξη ύψους κοπής

Στήριξη στροφαλοφόρου 
άξονα στο βασικό 
εξοπλισμό

Περίβλημα με μεγάλη 
διάρκεια ζωής από 
χυτό αλουμίνιο με 
αφαιρούμενες λωρίδες 
τριβής και χειρολαβή 
μεταφοράς μπροστά

Δυνατός βενζινοκινητήρας 
Briggs&Stratton με 
σύστημα ReadyStart
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04

05

06

07

01
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 6

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

Η Σειρά 6 με το μεγαλύτερο πλάτος κοπής και τους κινη-
τήρες υψηλής ποιότητας επαναφέρει γρήγορα και με 
ακρίβεια ακόμη και μεγάλες επιφάνειες χλοοτάπητα:  
με ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και στιβαρά εξαρτήμα-
τα, καθώς και αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη άνεση 
χειρισμού. Ο εξοπλισμός, όπως η μετάδοση κίνησης 
Vario και το εργονομικό ταμπλό, φροντίζουν για γρήγο-
ρη και ξεκούραστη εργασία σε μεγάλες επιφάνειες. 
Ο εκτροπέας που διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός, 
επεκτείνει τις δυνατότητες χρήσης για άνετη φροντίδα 
του χλοοτάπητα.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 655 V 53 cm B&S Σειρά 750 DOV RS Vario 1.099,01

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.
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Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: 
Με τη χειρολαβή που υπάρχει στην 
αριστερή πλευρά του πλαισίου 
μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια 
το ύψος κοπής. Η ένδειξη του 
επιλεγμένου επιπέδου εμφανίζεται 
στο παράθυρο. 

Αξεσουάρ: Αλεστικό σύστημα 
ΚΙΤ 655, κατάλληλο για τα μοντέλα 
με πλάτος κοπής 53 cm.
Υφασμάτινος χορτοσυλλέκτης 
AFK 080. 
Εκτροπέας ADF 700.

Πατενταρισμένος χορτο-
συλλέκτης: χωρητικότητα 
75 λίτρων, ιδανική πλή-
ρωση χάρη στο βελτιω-
μένο σχήμα και τη ροή 
αέρα. Τα ανοίγματα του 
αέρα δείχνουν προς τα 
κάτω για να μην εκτοξεύ-
εται το χόρτο και η σκόνη 
προς τα επάνω. Ο σχεδια-
σμός του χορτοσυλλέκτη 
που αποτελείται από δύο 
μέρη, εξασφαλίζει το 
εύκολο άνοιγμα και την 
εκκένωση.

MB 655 V

Εργονομικό ταμπλό για 
εύκολο χειρισμό και καλή 
αίσθηση αφής

Μπάρα τιμονιού ρυθμιζόμενη 
στο ύψος και αναδιπλούμενη 
για τη μεταφορά και τον 
καθαρισμό

Δυνατός κινητήρας DOV, 
αποδοτικός και ομαλός στη 
λειτουργία

Κεντρική ρύθμιση ύψους 
κοπής σε 7 επίπεδα, 
υποστήριξη ελατηρίου και 
εύκολο χειρισμό, με ένδειξη 
ύψους κοπής 

Περίβλημα με μεγάλη 
διάρκεια ζωής από χυτό 
αλουμίνιο με αφαιρούμενες 
λωρίδες τριβής και 
χειρολαβή μεταφοράς

Στήριξη στροφαλοφόρου 
άξονα στο βασικό εξοπλισμό 

Μεγάλοι τροχοί με ποιοτικά 
ρουλεμάν, προφίλ έλξης και 
σύστημα κίνησης τροχών 
Vario που φροντίζουν για τη 
γρήγορη κίνηση

Πρωτοποριακή σχεδίαση 
του χορτοσυλλέκτη, 
ο χορτοσυλλέκτης 
πληρώνεται άριστα, ένδειξη 
στάθμης πλήρωσης
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53 cm έως περ. 
2.500 m2
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ΣΕΙΡΆ 7

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Οι επαγγελματίες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη φροντίδα του  
χλοοτάπητα. Τα χλοοκοπτικά της Σειράς 7 εμπνέουν εμπιστοσύνη: 
Σχεδιάστηκαν ειδικά για επαγγελματική χρήση και ξεχωρίζουν για 
την ανθεκτικότητα, τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την ευκολία συντή-
ρησης. Το νέο εργαλείο MB 756 GS συμπληρώνει τη Σειρά και ξεχωρί-
ζει με το δυνατό κιβώτιο μετάδοσης κίνησης 3 ταχυτήτων. Όλα τα 
χλοοκοπτικά της Σειράς 7 δοκιμάστηκαν εξονυχιστικά από επαγγελ-
ματίες για να διαπιστωθεί ότι τηρούν όσα υπόσχονται. Για πολύωρη 
χρήση σε επαγγελματικές εργασίες με το χλοοκοπτικό. Η Σειρά 7:  
μία επένδυση, που αξίζει τα λεφτά της.

Η Σειρά 7 συνοπτικά:

n Άξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής

n Ευκολία χειρισμού και συντήρησης

n Πρωτοποριακό υβριδικό περίβλημα

n Χαμηλοί κραδασμοί
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΆ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ 7

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

Η Σειρά 7 διατίθεται σε δύο εκδόσεις: ως MB 756 YC με 
ισχυρή υδροστατική μετάδοση κίνησης ή ως MB 756 GS 
με επαγγελματικό σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων. 
Στο μοντέλο MB 756 YC, το μονοκόμματο τιμόνι Comfort 
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην εκκένωση 
του χορτοσυλλέκτη. Κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο 
μοντέλα είναι τα αντικραδασμικά στοιχεία που επιτρέ-
πουν την ξεκούραστη εργασία. Επίσης, το στιβαρό περί-
βλημα από μαγνήσιο, σε συνδυασμό με το αφαιρούμενο 
εσωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό στα χτυπήματα 
πολυμερές. Το πατενταρισμένο μαχαίρι με φρένο και 
συμπλέκτη που έχουμε εξελίξει, επιτρέπει την εκκένω-
ση του χορτοσυλλέκτη χωρίς τη διακοπή λειτουργίας 
του κινητήρα.

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή
OHV = επικεφαλής βαλβίδες, BBC = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 756 GS 54 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV 3 ταχύτητες /BBC 2.000,00

MB 756 YC 54 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Υδροστατική μετάδοση κίνησης/BBC/μονοκόμματο τιμόνι Comfort 2.500,00

MB 756 GS
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Ύβριδικό περίβλημα: Το εσω-
τερικό περίβλημα από ανθε-
κτικό στα κτυπήματα πολυμε-
ρές μπορεί να αντικατασταθεί 
εύκολα όταν υποστεί φθορές. 
Το εξωτερικό περίβλημα από 
μαγνήσιο με αντιχαρακτική 
ηλεκτροστατική βαφή είναι 
ελαφρύ, ανθεκτικό και με 
μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Λαστιχένιος προφυλακτήρας: 
Το μπροστινό προστατευτικό 
πρόσκρουσης προστατεύει το 
εργαλείο και τα εμπόδια ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως χειρολαβή μεταφοράς ή 
για την πρόσδεση του 
εργαλείου.

Πρακτικά αξεσουάρ: Άλεστικό 
σύστημα AMK 056. Με το 
ειδικά σχεδιασμένο αλεστικό 
μαχαίρι και το εξάρτημα αλέ-
σματος, η Σειρά 7 μετατρέπε-
ται στη στιγμή σε χλοοκοπτικό 
πολλαπλής χρήσης.

Το ειδικό μαχαίρι με πτερύγια 
ανορθώνει το χόρτο πριν την 
κοπή και το μεταφέρει στη 
συνέχεια στον χορτοσυλλέκτη, 
ώστε αυτός να γεμίζει πάντοτε 
σωστά. 
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MB 756 YC

Ύδροστατική μετάδοση κίνησης 
με υψηλή ροπή για αδιαβάθμητη 
προσαρμογή της ταχύτητας 

Εργονομικό μονοκόμματο τιμόνι 
Comfort για εύκολη εκκένωση του 
χορτοσυλλέκτη

Υφασμάτινος χορτοσυλλέκτης 
μεγάλης χωρητικότητας 80 λίτρων 
με ένδειξη στάθμης πλήρωσης και 
προστατευτικό κατά της σκόνης 

Μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 
3 λίτρων με και τάπα με προστασία 
απώλειας

Στιβαρό και ανθεκτικό υβριδικό 
περίβλημα από μαγνήσιο και 
ανθεκτικό στα κτυπήματα πολυμερές, 
αφαιρούμενο εσωτερικό περίβλημα 

Οι πλευρικές μεταλλικές 
προστατευτικές ράγες προστατεύουν 
το περίβλημα στην κοπή του 
χόρτου κατά μήκος γωνιών και είναι 
αφαιρούμενες.

Τροχοί με ζάντες αλουμινίου και 
ελαστικά (πίσω τροχοί με προφίλ 
έλξης)

Ο λαστιχένιος προφυλακτήρας 
προστατεύει το εργαλείο και τα 
εμπόδια

Στιβαρή, εύχρηστη ρύθμιση ύψους 
κοπής (ανά τροχό)

Ισχυρός κινητήρας Kawasaki με βάνα 
καυσίμου και μεγάλα φίλτρα αέρα και 
λαδιού, ελαστικός, αθόρυβος και με 
μεγάλη διάρκεια ζωής
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μεγάλη διάρκεια ζωής

winner

54 cm έως περ. 
3.000 m2
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ΣΕΙΡΆ R

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΨΗΛΟ ΧΟΡΤΟ.

Το στιβαρό χλοοκοπτικό ψηλού χόρτου της Σειράς MB 6 R μεταβαίνει 
με μεγάλη ισχύ σε σημεία που δεν κόβονται συχνά και ολοκληρώνει 
γρήγορα τη διαδικασία κοπής ψηλού χόρτου.

Η Σειρά R συνοπτικά:

n Εισβάλλει δυνατά σε ζώνες άγριας βλάστησης και λιβάδια

n Κατασκευή με 3 τροχούς για εξαιρετική ευελιξία

n Περιστρεφόμενη μπάρα τιμονιού για διάφορες χρήσεις



42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥ 
ΧΟΡΤΟ: ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΨΗΛΟΥ 
ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ.

Το χλοοκοπτικό ψηλού χόρτου της VIKING είναι ιδανικό για 
εργασίες σε περιοχές όπου το χόρτο κόβεται σπανιότερα, όπως 
για παράδειγμα περιβόλια ή λιβάδια, πλαγιές, καθώς και σε 
κήπους με ζώνες άγριας βλάστησης. Χάρη στην κατασκευή 
3 τροχών, είναι ευέλικτο και με τους μεγάλους πίσω τροχούς 
προσαρμόζεται άριστα στο ανώμαλο έδαφος. 

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 44 ΕΝΏ ΓΙΆ ΤΆ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΚΆΎΣΙΜΆ ΚΆΙ ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 49.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MB 6 RH 53 cm B&S Σειρά 750 DOV RS 1 ταχύτητα 1.369,00
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53 cm έως περ. 
2.500 m2

MB 6 RH

Κεντρική ρύθμιση του ύψους κοπής 
σε 4 επίπεδα, χειρισμός από την 
μπάρα τιμονιού

Μπάρα τιμονιού με δυνατότητα 
αναδίπλωσης και ρύθμισης του 
ύψους και στο πλάι

Ένδειξη ύψους κοπής

Μεγάλοι πίσω τροχοί με 
ενσωματωμένο μηχανισμό 
ελεύθερης περιστροφής για 
εύκολους ελιγμούς

Περίβλημα από ανθεκτική ατσάλινη 
λαμαρίνα και πλευρική λαμαρίνα για 
την τροφοδοσία του χόρτου

Περιστρεφόμενος εμπρός 
τροχός, ρυθμιζόμενος και 
σταθεροποιούμενος στο ύψος

Το προστατευτικό από τη σκόνη 
αποτελείται από πλαστικό ύφασμα 
ενισχυμένο με ίνες και προστατεύει 
τον χειριστή και το εργαλείο από τη 
σκόνη και το αναδευόμενο κομμένο 
χόρτο

Δυνατός κινητήρας Briggs&Stratton 
με σύστημα εύκολης εκκίνησης 
και ειδικό διπλό φίλτρο αέρα για 
την προστασία του κινητήρα σε 
περιβάλλοντα με σκόνη
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Περιστρεφόμενη μπάρα τιμονιού: 
για ιδανική θέση εργασίας σε 
κεκλιμένες επιφάνειες, αλλά 
και για κοπές ακριβείας κοντά 
σε φράχτες και τοίχους, χωρίς 
εμπλοκές.

Μπάρα του τιμονιού ρυθμιζόμενη 
στο ύψος: ρύθμιση του ύψους  
εργασίας ανάλογα με το ανάστημα 
του χρήστη, εύκολη αναδίπλωση 
για τη μεταφορά και αποθήκευση.
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Φορτιστής STIHLΜπαταρία STIHL

Την επισκόπηση εκπομπών ρύπων όλων των εργαλείων VIKING θα τη βρείτε στη σελίδα 95.  
Εγγύηση 10 ετών για το περίβλημα σε αποκλειστικά ιδιωτική, μη επαγγελματική χρήση.

Ύπόμνημα n = Βασικός εξοπλισμός Μετάδοση κίνησης: T = 1 ταχύτητες 
 o = Δυνατότητα μετατροπής  V = Vario
   εξοπλισμού 
 – = Δεν είναι δυνατή η μετατροπή  
   εξοπλισμού

 ES = Ηλεκτρική εκκίνηση, HS = Εκκίνηση από την μπάρα του τιμονιού,  
 MS = Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα, RS = ReadyStart,  
 B&S = Briggs&Stratton, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες

Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο σετ διατίθενται και μεμονωμένα,  
βλ. σελίδα 49.
*  Απόδοση επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας σε ιδανικές συνθήκες. Εκτός από 

τον επιλεγμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
την πραγματική απόδοση επιφάνειας, όπως π. χ. η σύσταση της επιφάνειας χόρτου 
(εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το 
άλεσμα κ.λπ. Η απόδοση επιφανείας μπορεί να αυξηθεί με την επαναφόρτιση ή τη 
χρήση περισσότερων μπαταριών.

Μοντέλο ME 235 ME 339 C ME 443 ME 443 C ME 545 ME 545 V

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 300 έως 500 έως 600 έως 600 έως 800 έως 800

Πλάτος κοπής (cm) 33 37 41 41 43 43

Ονομαστική ισχύς (W) 1.200 1.200 1.500 1.500 1.600 1.600

Ύψος κοπής (mm) 25–65 30–70 25–75 25–75 25–80 25–80

Χορτοσυλλέκτης (l) 30 40 55 55 60 60

Βάρος εργαλείου (kg) 13 15 20 22 26 31

Μετάδοση κίνησης – – – – – V

Λειτουργία αλέσματος – o o o o o

Κωδ. προϊόντος 6311 011 2406 6320 011 2411 6338 011 2406 6338 011 2410 6340 011 2405 6340 011 2420

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 149,00 309,00 299,00 359,00 399,00 579,00

Μοντέλο MA 339 MA 339 C MA 443 MA 443 C

Πλάτος κοπής (cm) 37 37 41 41

Τύπος μπαταρίας Ιόντων λιθίου 36 V Ιόντων λιθίου 36 V Ιόντων λιθίου 36 V Ιόντων λιθίου 36 V

Ύψος κοπής (mm) 30–70 30–70 25–75 25–75

Χορτοσυλλέκτης (l) 40 40 55 55

Βάρος εργαλείου (kg) 12 14 18 20

Λειτουργία αλέσματος o o o o

Κωδ. προϊόντος 6320 011 1400 6320 011 1410 6338 011 1400 6338 011 1410

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 419,00 449,00 549,00 589,00

Σετ Μπαταρία 
STIHL

Φορτιστής 
STIHL

Επιφάνεια  
χόρτου (m2)* Κωδ. προϊόντος Τιμή συμπερ. 

ΦΠΆ (E)

MA 339 AP 200 AL 100 μέγ. 270 6320 200 0033 619,00

MA 339 C AP 200 AL 100 μέγ. 270 6320 200 0036 645,00

MA 443 AP 200 AL 100 μέγ. 270 6338 200 0028 735,00

MA 443 C AP 200 AL 100 μέγ. 270 6338 200 0029 769,00

Συνοπτική παρουσίαση 
χλοοκοπτικών  
μηχανημάτων

έως περ. 800 m2

μέγ. 400 m2
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Μοντέλο MB 248 MB 248 T MB 253 MB 253 T

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 1.200 έως 1.200 έως 1.800 έως 1.800

Πλάτος κοπής (cm) 46 46 51 51

Τύπος κινητήρα VIKING  
EVC 200 

B&S Σειρά  
450 E OHV

B&S Σειρά  
625 E OHV RS

B&S Σειρά  
625 E OHV RS

Ονομαστική ισχύς στις 
στροφές εργασίας

2,1 kW/2,8 HP
2.900 στροφές/λεπτό

1,8 kW/2,5 HP
2.900 στροφές/λεπτό

2,2 kW/3,0 HP
2.800 στροφές/λεπτό

2,2 kW/3,0 HP
2.800 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 25–75 25–75 25–75 25–75

Χορτοσυλλέκτης (l) 55 55 55 55

Βάρος εργαλείου (kg) 26 27 25 28

Εκκίνηση/Διακοπή HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS

Μετάδοση κίνησης – T – T

Λειτουργία αλέσματος – – – –

Κωδ. προϊόντος 6350 011 3406 6350 011 3415 6371 011 3401 6371 011 3411

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 329,00 419,00 429,00 519,00

Μοντέλο MB 448 TC MB 545 MB 545 V

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 1.200 έως 1.200 έως 1.200

Πλάτος κοπής (cm) 46 43 43

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 575 EX OHV RS B&S Σειρά 675 RS B&S Σειρά 675 RS

Ονομαστική ισχύς στις 
στροφές εργασίας

2,1 kW/2,8 HP
2.800 στροφές/λεπτό  

2,5 kW/3,4 HP
2.800 στροφές/λεπτό

2,5 kW/3,4 HP
2.800 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 25–75 25–80 25–80

Χορτοσυλλέκτης (l) 55 60 60 

Βάρος εργαλείου (kg) 27 29 32

Εκκίνηση/Διακοπή HS/MS HS/MS HS/MS

Μετάδοση κίνησης T – V

Λειτουργία αλέσματος o o o

Κωδ. προϊόντος 6358 011 3420 6340 011 3400 6340 011 3415 

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 659,00 634,00 739,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

Συνοπτική παρουσίαση  
χλοοκοπτικών  
μηχανημάτων

έως περ. 1.800 m2

έως περ. 1.200 m2
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Μοντέλο MB 650 T MB 650 V

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 2.000 έως 2.000

Πλάτος κοπής (cm) 48 48

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 675 RS B&S Σειρά 750 DOV RS

Ονομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

2,5 kW/3,4 HP
2.800 στροφές/λεπτό

2,5 kW/3,4 HP
2.800 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 30–85 30–85

Χορτοσυλλέκτης (l) 75 75

Βάρος εργαλείου (kg) 42 42

Εκκίνηση/Διακοπή HS/MS HS/MS

Μετάδοση κίνησης T V

Λειτουργία αλέσματος o o

Κωδ. προϊόντος 6360 011 3401 6360 011 3412

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 799,00 888,99

Την επισκόπηση εκπομπών ρύπων όλων των εργαλείων VIKING θα τη βρείτε στη σελίδα 95.  
Εγγύηση 10 ετών για το περίβλημα σε αποκλειστικά ιδιωτική, μη επαγγελματική χρήση.

Μοντέλο MB 655 V

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 2.500

Πλάτος κοπής (cm) 53

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 750 DOV RS

Ονομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

2,5 kW/3,4 HP 
2.800 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 30–85

Χορτοσυλλέκτης (l) 75

Βάρος εργαλείου (kg) 43

Εκκίνηση/Διακοπή HS/MS

Μετάδοση κίνησης V

Λειτουργία αλέσματος o

Κωδ. προϊόντος 6375 011 3411

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 1.099,01

έως περ. 2.000 m2

Συνοπτική παρουσίαση 
χλοοκοπτικών  
μηχανημάτων

έως περ. 2.500 m2
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Συνοπτική παρουσίαση  
χλοοκοπτικών  
μηχανημάτων

Μοντέλο MB 756 GS MB 756 YC

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 3.000 έως 3.000

Πλάτος κοπής (cm) 54 54

Τύπος κινητήρα Kawasaki FJ 180 V  
KAI OHV

Kawasaki FJ 180 V  
KAI OHV

Ονομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

2,9 kW/3,9 ίπποι  
2.800 στροφές ανά λεπτό

2,9 kW/3,9 ίπποι  
2.800 στροφές ανά λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 25–90 25–90

Χορτοσυλλέκτης (l) 80 80

Βάρος εργαλείου (kg) 59 60

Εκκίνηση/Διακοπή HS/BBC HS/BBC

Μετάδοση κίνησης G Y

Λειτουργία αλέσματος o o 

Κωδ. προϊόντος 6378 011 3410 6378 011 3420

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 2.000,00 2.500,00

Μοντέλο MB 6 RH

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 2.500

Πλάτος κοπής (cm) 53

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 750 DOV RS

Ονομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

2,7 kW/3,7 ίπποι  
3.100 στροφές ανά λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 55–150

Βάρος εργαλείου (kg) 67

Εκκίνηση/Διακοπή HS/MS

Μετάδοση κίνησης T

Λειτουργία αλέσματος –

Κωδ. προϊόντος 6380 011 3421

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 1.369,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
Ύπόμνημα n = Βασικός εξοπλισμός Μετάδοση κίνησης: G  =  3 ταχύτητες HS = Εκκίνηση από την μπάρα του τιμονιού, MS = Διακόπτης ασφαλείας κινητήρα,  
 o = Δυνατότητα μετατροπής   T  =  1 ταχύτητα RS = ReadyStart, BBC = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη,  
   εξοπλισμού   V  =  Vario  B&S = Briggs&Stratton, OHV/DOV = Επικεφαλής βαλβίδες 
 – = Δεν είναι δυνατή η   Y  =  υδροστατικό  
   μετατροπή εξοπλισμού   

έως περ. 3.000 m2

έως περ. 2.500 m2

ΝΕΟ
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Άλεστικό σύστημα 
Kit 655

Μπαταρία ιόντων λιθίου STIHL
AP 200

Ύφασμάτινος χορτοσυλλέκτης 
AFK 080

Εκτροπέας
ADF 700

ΛΙΠΆΝΤΙΚΆ ΚΙΝΗΤΗΡΏΝ VIKING: Και εδώ φροντίζουμε για κορυφαία ποιότητα, με την τεχνογνωσία και τη 
μακροχρόνια πείρα μας. Χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερα βασικά έλαια και πρόσθετα που προορίζονται 
ειδικά για τη χρήση στον κήπο. Τα λιπαντικά κινητήρων εξασφαλίζουν τη σωστή λίπανση και τη χαμηλή 
κατανάλωση στα εργαλεία κήπου VIKING.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ VIKING ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: ΚΑΙ ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΡΟΛΟΪ.
Για τα χλοοκοπτικά μηχανήματα της VIKING διατίθεται πλούσιος και πρακτικός πρόσθετος εξοπλισμός, αλλά και μια ειδική ποικιλία 
εξαιρετικών μέσων λειτουργίας, με βασικότερο όλων το φιλικό προς το περιβάλλον μίγμα βενζίνης MotoPlus.

Άξεσουάρ Κωδ. προϊόντος Περιγραφή Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

Kit 339 6909 007 1080 Αλεστικό σύστημα (μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος), κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 3 με πλάτος κοπής 37 cm 59,00

AMK 043 6909 007 1027 Αλεστικό σύστημα (μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος), κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm 59,00

AMK 048 6909 007 1028 Αλεστικό σύστημα (μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος), κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm 60,00

Kit 545 6909 007 1044 Αλεστικό σύστημα (μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος), κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της σειράς 5 59,00

Kit 650 6909 007 1057 Αλεστικό σύστημα, κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 6 με πλάτος κοπής 48 cm 68,00

Kit 655 6909 007 1062 Αλεστικό σύστημα, κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 6 με πλάτος κοπής 53 cm 68,00

AMK 056 6909 007 1005 Αλεστικό σύστημα, κατάλληλο για όλα τα μοντέλα της Σειράς 7 με πλάτος κοπής 54 cm       Τιμή αναμένεται  

AP 100 4850 400 6520 Μπαταρία ιόντων λιθίου STIHL με 76 Wh, 36 V και 2,1 Ah 159,00

AP 200 4850 400 6530 Μπαταρία ιόντων λιθίου STIHL με 151 Wh, 36 V και 4,2 Ah 219,00

AP 300 4850 400 6540 Μπαταρία ιόντων λιθίου STIHL με 227 Wh, 36 V και 6,3 Ah 289,00

AL 100 4850 430 2500 Βασικός φορτιστής για μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL AP 100, AP 200, AP 300 49,00

AL 300 4850 430 5500 Ταχυφορτιστής για μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL AP 100, AP 200, AP 300 99,00

AL 500 4850 430 5700 Ταχυφορτιστής για μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL AP 100, AP 200, AP 300 165,00

AFK 080 6375 700 9600 Υφασμάτινος χορτοσυλλέκτης κατάλληλος για όλα τα μοντέλα της Σειράς 6 108,00

ADC 600 6909 700 5115 Δίσκος με τρία μαχαίρια ταλάντωσης (Ø 53 cm), κατάλληλος για το MB 6 RΗ 98,00

ADF 700 6909 760 6910 Εκτροπέας, κατάλληλος για όλα τα μοντέλα της σειράς 6 163,00

APO 030 0000 647 0201 Αντλία αναρρόφησης βενζίνης, κατάλληλη για όλα τα βενζινοκίνητα μοντέλα 25,00

Μέσα λειτουργίας Κωδ. προϊόντος Περιγραφή Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

Λιπαντικό κινητήρα 0781 309 0017 Λιπαντικό κινητήρα VIKING SAE 30 (φιάλη 0,5 l) 3,80

Λιπαντικό κινητήρα 0781 309 0011 Λιπαντικό κινητήρα VIKING SAE 30 (φιάλη 0,6 l) 4,40

Λιπαντικό κινητήρα 0781 309 0012 Λιπαντικό κινητήρα VIKING SAE 30 (φιάλη 1,4 l) 10,30

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
1 Συσκευασία πολλαπλής χρήσης = κατάλληλη για το σύστημα πλήρωσης STIHL
2 Απλή συσκευασία = ακατάλληλη για το σύστημα πλήρωσης STIHL

Αξεσουάρ καύσιμα  
και λιπαντικά
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έως και  
4.000 m2

MR 4082 MT 6127 ZL

έως και  
10.000 m2

έως και  
6.000 m2

έως και  
8.000 m2

MT 5097
MT 5097 C

MT 6112 C

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΌΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΌΜΌΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΌΙΌ ΧΛΌΌΚΌΠΤΙΚΌ ΕΙΝΑΙ ΤΌ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
1. ΠΌΣΌ ΧΌΡΤΌ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΌΨΕΤΕ;
Για μεγαλύτερες επιφάνειες χλοοτάπητα, οι Σειρές Τ5 και Τ6 προσφέρουν το σωστό πλάτος κοπής και την κατάλληλη απόδοση κοπής 
χόρτου: Η Σειρά T5 τα καταφέρνει άψογα σε επιφάνειες μέχρι και 6.000 m2, η Σειρά T6 σε επιφάνειες μέχρι 10.000 m2. Για επιφάνειες 
έως 4.000 m2 περίπου, είναι ιδανικό το ευέλικτο χλοοκοπτικό τρακτέρ της Σειράς R4. 

2. ΠΌΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΌΥ ΕΔΑΦΌΥΣ;
Εάν στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπάρχουν πολλοί θάμνοι και δέντρα καθώς και στενοί διάδρομοι, προτείνουμε τα μικρού πλάτους 
χλοοκοπτικά τρακτέρ της Σειράς R4. Όι πολύ μεγάλες επιφάνειες χλοοτάπητα, όπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ταχύτητα, η μέγιστη 
απόδοση κοπής και η υψηλή οδηγική άνεση, είναι το κατάλληλο πεδίο για τα τρακτέρ της Σειράς T6.

3. ΠΌΙΌΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα μετάδοσης κίνησης με 1 πεντάλ, μοχλό εναλλαγής κίνησης μπροστά/όπισθεν, υδροστατικό κιβώτιο 
μετάδοσης και ηλεκτρομαγνητική ζεύξη του συστήματος κοπής. Ιδιαίτερα αποδοτικό είναι το χλοοκοπτικό MT 6127 ZL με τον ισχυρό 
δικύλινδρο κινητήρα. Προσέξτε και τις επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού όπως π. χ. κάλυμμα ή πρακτικό συρόμενο με δυνατότητα  
ανατροπής.

Επεξηγήσεις των ονομασιών μοντέλων 
C  =  Πλούσιος εξοπλισμός
L  =   Πολυτελής εξοπλισμός  

(π. χ. Tempomat) 
Z  =  Δικύλινδρος κινητήρας B&S

Άλλες επεξηγήσεις
OHV  =  Επικεφαλής βαλβίδες

Επεξήγηση συμβόλων
o  =  Δυνατότητα μετατροπής
n  =  Βασικός εξοπλισμός
–  =   Δεν είναι δυνατή η μετατροπή  

εξοπλισμού

Τα στοιχεία βάρους, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική διευκρίνιση, αναφέρονται πάντα 
στο καθαρό βάρος του εργαλείου, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνουν καύσιμα και λιπαντικά 
(βενζίνη, λάδι).

Βοήθεια στην επιλογή  
χλοοκοπτικών τρακτέρ
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ΣΕΙΡΆ R4 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΚΑΙ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Το ευέλικτο χλοοκοπτικό τρακτέρ της VIKING δεν εξασφαλίζει απλώς 
υψηλότερες επιδόσεις κοπής, αλλά και μεγάλη οδηγική απόλαυση. 
Χάρη στον πανεύκολο χειρισμό του, επεξεργάζεται γρήγορα και 
άνετα μεγάλες εκτάσεις γκαζόν, στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε 
στενά περάσματα με δέντρα και θάμνους και προσφέρει εξαιρετικές 
δυνατότητες ελιγμών. Το ελεύθερο οπτικό πεδίο προς τα εμπρός 
αυξάνει ακόμη περισσότερο την ευελιξία τους. To μικρό πλάτος του 
αμαξώματος έρχεται να ολοκληρώσει η εξαιρετική εργονομία: εδώ οι 
μηχανικοί φαίνεται να έχουν σκεφτεί κάθε, τι που θα μπορούσε να 
μετατρέψει την κοπή του γκαζόν σε ξέγνοιαστη εμπειρία.

Η Σειρά R4 συνοπτικά:

n Στενό και ευέλικτο χλοοκοπτικό τρακτέρ

n Ευέλικτο και εύχρηστο

n Συμπαγής κατασκευή, υψηλή απόδοση κοπής

n Ιδανικό για στενές περιοχές εργασίας.
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ΣΕΙΡΆ R4

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΠ'  
ΑΚΡΗ Σ' ΑΚΡΗ.

Με αυτό το ευέλικτο βοήθημα η οδήγηση στον κήπο δεν 
σταματά να είναι απόλαυση: Ό ειδικός μοχλός εναλλαγής 
κίνησης μπροστά/όπισθεν διευκολύνει την αλλαγή πορεί-
ας, ενώ η ακτίνα στροφής των 65 cm είναι ιδιαίτερα 
μικρή και το υδροστατικό κιβώτιο λειτουργεί εξαιρετικά 
ομαλά. Δεν χρειάζεται καν να σηκωθείτε από το αναπαυ-
τικό, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, για να αδειάσετε το 
χορτοσυλλέκτη: Ένα τράβηγμα της λαβής και ένα απλό 
πάτημα προς τα κάτω αρκούν. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα 
χειριστήρια, όπως ο συμπλέκτης μαχαιριού ή η ρύθμιση 
ύψους κοπής, έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να έχετε 
πλήρη έλεγχο. Ακόμα και η κοπή του χόρτου με την όπι-
σθεν γίνεται με ιδιαίτερη άνεση. Αυτό ισχύει εξάλλου και 
για όλα τα χλοοκοπτικά τρακτέρ VIKING.

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 64.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MR 4082 80 cm B&S Σειρά 3130 PowerBuilt OHV Υδροστατική μετάδοση κίνησης 3.200,00
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ΆΞΕΣΌΥΆΡ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 65
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MR 4082

Η εξαιρετικά μικρή ακτίνα 
στροφής είναι ιδανική για 
κήπους κατάφυτους με 
δέντρα και θάμνους. 
Όι μικρές διαστάσεις και το 
ελεύθερο οπτικό πεδίο 
προς τα εμπρός χαρίζουν 
μεγάλη ευελιξία.

Απλούστερα δεν γίνεται: 
Με το μοχλό μπορείτε να 
επιλέξετε άνετα μεταξύ της 
κίνησης προς τα εμπρός ή 
της όπισθεν.

Τέλεια θέση οδήγησης για 
σχεδόν κάθε τύπο σώμα-
τος: Το κάθισμα ρυθμίζεται 
γρήγορα και χωρίς τη χρήση 
εργαλείων.

Εύκολη εκκένωση: Ό χορτο-
συλλέκτης αδειάζει χωρίς 
κόπο από το κάθισμα του 
οδηγού.

Ρυθμιζόμενο κάθισμα 
οδηγού, χειρισμός χωρίς 
χρήση εργαλείων

Χαμηλό ύψος διέλευσης 
για άνετη επιβίβαση και 
αποβίβαση και άνετος 
χώρος για τα πόδια

Ηλεκτρομαγνητικός 
συμπλέκτης μαχαιριού 
για εύκολη σύμπλεξη των 
μαχαιριών

Μετάδοση κίνησης με 
1 πεντάλ, πρωτοποριακή 
εναλλαγή κίνησης 
μπροστά/όπισθεν

Στιβαρό πλαίσιο με 
μπροστινό προφυλακτήρα

Σύστημα κοπής 
πολλαπλής λειτουργίας 
από ατσάλι με σύστημα 
οδήγησης-συλλογής για 
μέγιστο πλάτος κοπής

Χορτοσυλλέκτης 
250 λίτρων δυνατότητα 
εκκένωσης από το 
κάθισμα του οδηγού  

Ισχυρός, αθόρυβος 
κινητήρας OHV
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80 cm έως περ. 
4.000 m2
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ΣΕΙΡΆ T5

ΕΝΘΌΥΣΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ.

Έτσι θα χαρείτε ακόμα περισσότερο το χλοοτάπητά σας: Αυτά τα χλο-
οκοπτικά τρακτέρ συνδυάζουν την αξιοπιστία και την ποιότητα με την 
πρωτοποριακή τεχνολογία στην καλύτερή της μορφή. Αυτό αντικατο-
πτρίζεται στις πολύ καλές αποδόσεις κοπής, αλλά και στις εντυπωσια-
κές λειτουργίες και τον άριστο έλεγχο με την εξαιρετική άνεση οδή-
γησης και χειρισμών. Χάρη στη σπορ σχεδίασή της, η Σειρά T5 κλέβει 
την παράσταση και μετά την εργασία. 

Η Σειρά T5 συνοπτικά:

n Χλοοκοπτικό τρακτέρ με μεγάλη απόδοση κοπής χόρτου

n Κοπή ακριβείας, μελετημένη εργονομία

n Εντυπωσιακή οδηγική άνεση

n Με μονοκύλινδρο κινητήρα
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ΣΕΙΡΆ T5

ΑΝΕΣΗ ΠΌΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ.

Η Σειρά T5 αποδεικνύει ότι η άνεση και η απόδοση δεν 
αποτελούν προνόμια της ανώτερης κατηγορίας.  
Ό οδηγός κάθεται σε ένα κάθισμα με αμορτισέρ που 
προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε ανάστημα. Μόλις 
γυρίσετε το κλειδί, ο κινητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί. 
Από εδώ έχετε τα πάντα υπό έλεγχο: Μοχλός εναλλαγής 
κίνησης μπροστά/όπισθεν στο τιμόνι ρύθμιση ύψους 
κοπής, συμπλέκτης μαχαιριού και λαβή για την εύκολη 
εκκένωση του χορτοσυλλέκτη. Επιπλέον, ο χειρισμός με 
1 πεντάλ και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης προσφέρουν 
επιπλέον άνεση στην οδήγηση, τους ελιγμούς και την 
κοπή χόρτου.  

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MT 5097 95 cm B&S Σειρά 3130 PowerBuilt OHV Υδροστατική μετάδοση κίνησης 3.700,00

MT 5097 C 95 cm B&S Σειρά 4155 Intek OHV Υδροστατική μετάδοση κίνησης 4.000,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 64.
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ΆΞΕΣΌΥΆΡ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 65

Το σύστημα 2 μαχαιριών 
με λοξά τοποθετημένα 
μαχαίρια φροντίζει για 
μία καθαρή και όμορφη 
εικόνα κοπής.

Ό πρωτοποριακός μοχλός 
εναλλαγής κίνησης 
μπροστά/όπισθεν βρίσκεται 
αριστερά, σε εργονομική 
θέση δίπλα από το τιμόνι.

Το σύστημα οδήγησης-
συλλογής στις δύο πλευρές 
του συστήματος κοπής 
τραβά το χόρτο από τις 
άκρες και το οδηγεί στα 
μαχαίρια.

Ό εύκολος στον καθαρισμό 
χορτοσυλλέκτης σε σχέδιο 
κάδου φορτωτή μπορεί να 
εκκενωθεί από τη θέση του 
οδηγού με μία κίνηση.
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Κάθισμα οδηγού με ανάρτηση, 
ρύθμιση χωρίς χρήση εργαλείων

Χορτοσυλλέκτης 250 λίτρων 
με εύκολη εκκένωση μέσω 
της λαβής από το κάθισμα του 
οδηγού

Κάλυμμα κοπής 2 μαχαιριών με 
πλάτος κοπής 95 cm και σύστημα 
οδήγησης-συλλογής για μέγιστο 
πλάτος κοπής

Μεγάλα ελαστικά με προφίλ που 
δεν καταστρέφουν το χόρτο, για 
άριστη πρόσφυση

Άνθεκτικό πλαίσιο με στιβαρό 
περιμετρικό προφυλακτήρα και 
ενσωματωμένο κοτσαδόρο που 
περιλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό

Εύχρηστη μετάδοση κίνησης 
με ένα πεντάλ, με υδροστατικό 
κιβώτιο μετάδοσης 

Ηλεκτρομαγνητικός 
συμπλέκτης 
μαχαιριού
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MT 5097 C

95 cm έως περ. 
6.000 m2
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ΣΕΙΡΆ T6

ΚΌΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΌ ΠΛΑΤΌΣ 
ΚΌΠΗΣ. 

Η ανώτερη κατηγορία της VIKING εγγυάται πάντα άριστες κοπές. 
Το πρωτοποριακό συγχρονισμένο σύστημα κοπής εξασφαλίζει 
εξαιρετική εικόνα κοπής και ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά χάρη 
στις μικρές διαστάσεις. Με τις εξαιρετικές επιδόσεις, τον εύκολο 
χειρισμό, την κορυφαία άνεση του καθίσματος και τον πλούσιο 
πρόσθετο εξοπλισμό, η Σειρά T6 είναι κατάλληλη και για τις υψηλές 
απαιτήσεις. Με το πλάτος κοπής ως και 125 cm, είναι πραγματικά 
κρίμα που η κοπή του χόρτου τελειώνει σχετικά γρήγορα. Ευτυχώς 
που τα μοντέλα T6 τραβούν πάνω τους την προσοχή με την σπορ 
σχεδίαση, ακόμα και όταν είναι σταματημένα.

Η Σειρά T6 συνοπτικά:

n Χλοοκοπτικό τρακτέρ με εξαιρετική απόδοση κοπής χόρτου

n Πλάτος κοπής έως 125 cm

n Υψηλή οδηγική άνεση και ευκολία χειρισμού

n Πλούσιος εξοπλισμός
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ΣΕΙΡΆ T6

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΛΕΠΤΌΜΕΡΕΙΑ.

Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ της Σειράς Τ6 ξεχωρίζουν για το 
υψηλό επίπεδο άνεσης, την σπορ σχεδίαση και τις    
τεχνικές λεπτομέρειες όπως το συγχρονισμένο σύστημα 
κοπής. Ό υψηλός αριθμός στροφών του μαχαιριού φρο-
ντίζει για μία τέλεια εικόνα κοπής, ακόμα και κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Ό χορτοσυλλέκτης έχει μεγάλη 
χωρητικότητα και η εκκένωσή του μπορεί να γίνει άνετα 
και ξεκούραστα από το κάθισμα του οδηγού. Μαζί με το 
μοχλό εναλλαγής κίνησης μπροστά/πίσω, το εργονομικό 
ταμπλό, τον πολύ μικρό κύκλο στροφής και τα εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά οδήγησης, η κοπή του χόρτου γίνεται 
πραγματική απόλαυση – για εξαιρετικές επιδόσεις και 
άνετο χειρισμό.

Μοντέλο Πλάτος κοπής Τύπος κινητήρα Εξοπλισμός Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

MT 6112 C 110 cm B&S Σειρά 4175 Intek OHV Υδροστατική μετάδοση κίνησης 4.900,00

MT 6127 ZL 125 cm B&S Σειρά 8240 Intek OHV (2 κυλ.) Υδροστατική μετάδοση κίνησης 5.650,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 64.
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ΆΞΕΣΌΥΆΡ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 65

Όθόνη LCD για την 
ένδειξη των παρα-
κάτω λειτουργιών: 
ώρες λειτουργίας, 
τάση μπαταρίας, 
ετοιμότητα λειτουρ-
γίας χορτοσυλλέκτη, 
στάθμη πλήρωσης 
ρεζερβουάρ, χρονική 
στιγμή εκκένωσης 
του χορτοσυλλέκτη, 
ζεύξη συστήματος 
κοπής, Tempomat.

Συγχρονισμένο σύστημα κοπής: Με τη 
συγχρονισμένη περιστροφική κίνηση 
των μαχαιριών που είναι μετατοπισμέ-
να κατά 90° βελτιώνεται η μεταφορά 
του χόρτου προς τη θυρίδα εξαγωγής, 
ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται μία 
ωραία και ομοιόμορφη εικόνα κοπής. 

Εύκολος χειρισμός: 
Το χαμηλό ύψος 
διέλευσης, η μεγάλη 
ελευθερία για τα 
πόδια, το ρυθμιζόμε-
νο κάθισμα, ο εύκο-
λος ανεφοδιασμός 
καυσίμου καθώς και 
το πεντάλ επιτάχυν-
σης και το φρένο 
εξασφαλίζουν την 
εύκολη εργασία.

Ταμπλό με οθόνη LCD και 
Tempomat

Σύστημα αυτοκίνησης με 
1 πεντάλ, πατενταρισμένη 
εναλλαγή πορείας εμπρός-
όπισθεν

Ισχυρός 2-κύλινδρος κινητήρας 
OHV

Στιβαρό πλαίσιο με ανθεκτικό 
περιμετρικό προφυλακτήρα 

Συγχρονισμένο σύστημα κοπής 
με πλάτος κοπής 125 cm και 
σύστημα οδήγησης-συλλογής 
για λωρίδες κοπής με μεγάλη 
ακρίβεια

Ειδικά μεγάλα ελαστικά με 
προφίλ δεν καταστρέφουν το 
χόρτο, για άριστη πρόσφυση

Μεγάλος χορτοσυλλέκτης 
350 λίτρων  

Λαβή για την άνετη εκκένωση 
του χορτοσυλλέκτη

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 
με ανάρτηση για σχεδόν όλα τα 
αναστήματα

Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης 
μαχαιριού
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MT 6127 ZL

110/125 cm έως περ. 
10.000 m2
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Μοντέλο MR 4082

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 4.000

Πλάτος κοπής (cm) 80

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 3130  
PowerBuilt OHV

Όνομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

6,5 kW/8,8 HP 
2.700 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 35–90

Χορτοσυλλέκτης (l) 250

Βάρος (kg) 196

Εργαλεία (Μ/Π/Υ) (cm) 213 x 90 x 118

Κιβώτιο μετάδοσης υδροστατικό

Μετάδοση κίνησης αδιαβάθμητη

Τροχοί μπροστά (ίντσες) 13 x 5,00-6

Τροχοί πίσω (ίντσες) 16 x 6,50-8

Λειτουργία αλέσματος o

Κωδ. προϊόντος 6140 200 0002

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 3.200,00

Μοντέλο MT 5097 MT 5097 C

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 6.000 έως 6.000

Πλάτος κοπής (cm) 95 95

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 3130  
PowerBuilt OHV

B&S Σειρά 4155  
Intek OHV

Όνομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

6,5 kW/8,8 HP
2.750 στροφές/λεπτό

8,2 kW/11,1 HP
2.750 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 30–100 30–100

Χορτοσυλλέκτης (l) 250 250

Βάρος (kg) 228 231

Εργαλεία (Μ/Π/Υ) (cm) 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116

Κιβώτιο μετάδοσης υδροστατικό υδροστατικό

Μετάδοση κίνησης αδιαβάθμητη αδιαβάθμητη

Tempomat – –

Όθόνη LCD –  –

Τροχοί μπροστά (ίντσες) 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6

Τροχοί πίσω (ίντσες) 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8

Λειτουργία αλέσματος o o

Κωδ. προϊόντος 6160 200 0012 6160 200 0013

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 3.700,00 4.000,00

 

Μοντέλο MT 6112 C MT 6127 ZL

Επιφάνεια χόρτου (m2) έως 8.000 έως 10.000

Πλάτος κοπής (cm) 110 125

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 4175 
 Intek OHV

B&S Σειρά 8240 
 Intek OHV (2 κυλ.)

Όνομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

8,7 kW/11,8 HP
2.550 στροφές/λεπτό

14,7 kW/20,0 HP
3.000 στροφές/λεπτό

Ύψος κοπής (mm) 30–100 30–110

Χορτοσυλλέκτης (l) 350 350

Βάρος (kg) 247 269

Εργαλεία (Μ/Π/Υ) (cm) 260 x 117 x 116 260 x 132 x 118

Κιβώτιο μετάδοσης υδροστατικό υδροστατικό

Μετάδοση κίνησης αδιαβάθμητη αδιαβάθμητη

Tempomat – n

Όθόνη LCD n n 

Τροχοί μπροστά (ίντσες) 15 x 6,00-6 16 x 7,50-8

Τροχοί πίσω (ίντσες) 18 x 8,50-8 20 x 10,00-8

Λειτουργία αλέσματος o o 

Κωδ. προϊόντος 6170 200 0014 6170 200 0016

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 4.900,00 5.650,00

 

Συνοπτική  
παρουσίαση  
χλοοκοπτικών τρακτέρ

έως περ. 
4.000 m2

έως περ. 
6.000 m2

έως περ. 10.000 m2
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Κάλυμμα
AAH 300

Εκτροπέας
ADF 500

Άντιολισθητικές αλυσίδες 18"
ASK 018

Χειμερινή μπαταρία
AAW 012

Συρόμενο με δυνατότητα ανατροπής
PICK UP 300 

Άλεστικό σύστημα
AMK 097

Κύλινδρος 
AGW 098

Περιγραφή Κωδ. προϊόντος Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

Κάλυμμα AAH 200 6907 900 3505 o – – – – 155,00

Κάλυμμα AAH 300 6907 700 2100 – o o o o 171,00

Συρόμενο με δυνατότητα ανατροπής, 150 l PICK UP 300 6907 730 5002 o o o o o 435,00

Φορτιστής σταθερής τάσης ACB 010 6907 430 2500 o o o o o 89,00

Άλεστικό σύστημα 80 cm AMK 082 6907 007 1023 o – – – – 190,00

Άλεστικό σύστημα 95 cm AMK 097 6907 007 1026 – o o – – 125,00

Άλεστικό σύστημα 95 cm AMK 097 S 6907 007 1011 – – – – – 80,00

Άλεστικό σύστημα 110 cm AMK 112 S 6907 007 1013 – – – – – 80,00

Άλεστικά συστήματα 110 cm + 125 cm AMK 127 6907 007 1031 – – – o o 122,00

Κύλινδρος AGW 098 6907 760 3600 o o o o o 384,00

Εκτροπέας ADF 400 6907 760 6925 o – – – – 125,00

Εκτροπέας ADF 500 6907 760 6930 – o o o o 85,00

Βοηθητικοί τροχοί2 ATR 100 6907 007 1035 – – – – – 130,00

Άντιολισθητικές αλυσίδες 18" ASK 018 6907 730 3431 – o o o – 131,00

Άντιολισθητικές αλυσίδες 20" ASK 020 6907 730 3436 – – – – o 155,00

Συσκευή διάγνωσης-φόρτισης ADL 012 6907 430 2506 o o o o o 110,00

Προφυλακτήρας3 AST 062 6907 760 7300 – – – – – 80,00

Χειμερινή μπαταρία AAW 012 6907 400 1100 o o o o o 330,00

Άντλία αναρρόφησης βενζίνης APO 030 0000 647 0201 o o o o o 25,00

ΑΞΕΣΌΥΑΡ

MT 6
12

7 Z
L

MT 6
112

 C

MT 5
097 C

MT 5
097

MR 40
82Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

Στη σελίδα 95 διατίθεται η επισκόπηση των εκπομπών ρύπων για όλα τα  
εργαλεία VIKING. 
1 Κατάλληλο για τα σετ εκχιονισμού.

Υπόμνημα n = Βασικός εξοπλισμός    C = Comfort (δυνατότερος κινητήρας) B&S = Briggs&Stratton 
 o = Δυνατότητα μετατροπής εξοπλισμού L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)
 – =  Δεν είναι δυνατή η μετατροπή εξοπλισμού Z = 2 κύλινδροι

Συνοπτική  
παρουσίαση  

χλοοκοπτικών τρακτέρ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΆΙ ΒΕΝΖΙΝΌΚΙΝΗΤΆ  
ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ ΕΞΆΕΡΩΣΗΣ ΓΚΆΖΌΝ

ΜΙΑ ΑΝΑΖΩΌΓΌΝΗΤΙΚΗ 
ΚΌΥΡΑ ΓΙΑ ΤΌ 
ΧΛΌΌΤΑΠΗΤΑ ΣΑΣ. 

Τα μηχανήματα εξαέρωσης γκαζόν της VIKING φροντίζουν ώστε ο 
χλοοτάπητας να λαμβάνει ό, τι χρειάζεται: αέρα, νερό και θρεπτικές 
ουσίες για πυκνή βλάστηση και χορταστικό πράσινο χρώμα. Με την 
εξαέρωση αφαιρούνται από το χλοοτάπητα τα αγριόχορτα, τα βρύα, 
το παλιό υλικό κοπής και το τριχοειδές χόρτο. Ό χλοοτάπητας χαράσ-
σεται κάθετα για να εξασφαλιστεί πάλι ο καλός αερισμός του και η 
τροφοδότησή του με θρεπτικά στοιχεία και νερό, μέχρι τη ρίζα.

Μηχανήματα  
εξαέρωσης  

γκαζόν
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΆΙ ΒΕΝΖΙΝΌΚΙΝΗΤΆ  
ΜΗΧΆΝΗΜΆΤΆ ΕΞΆΕΡΩΣΗΣ ΓΚΆΖΌΝ

ΚΌΥΡΑ ΑΝΑΖΩΌΓΌΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΌ 
ΓΚΑΖΌΝ ΣΑΣ.

Τα μηχανήματα εξαέρωσης γκαζόν της VIKING απομακρύ-
νουν αποτελεσματικά τα βρύα, το τριχοειδές χόρτο, το υλικό 
κοπής και τα αγριόχορτα. Το έδαφος αερίζεται καλύτερα, 
ενώ οι ρίζες του χλοοτάπητα τροφοδοτούνται καλύτερα με 
νερό και θρεπτικά στοιχεία. Το βάθος εργασίας ρυθμίζεται 
με ακρίβεια από την πρακτική περιστρεφόμενη χειρολαβή 
στο τιμόνι, χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε. Και οι δύο εκδό-
σεις, με βενζινοκινητήρα ή ηλεκτροκινητήρα, επιτρέπουν 
τους εύκολους ελιγμούς χάρη στους τροχούς με τα διπλά 
ρουλεμάν. Η σύμπλεξη μαχαιριών γίνεται πολύ εύκολα από 
τη μεγάλη λαβή χειρισμού στην μπάρα τιμονιού. Με την ανα-
διπλούμενη μπάρα τιμονιού, τα μηχανήματα εξαέρωσης 
γκαζόν εξοικονομούν χώρο στην αποθήκευση και μεταφέρο-
νται εύκολα. Ό χορτοσυλλέκτης AFK 050 χωρητικότητας 
50 λίτρων για τη συλλογή του υλικού κοπής διατίθεται ως 
πρόσθετος εξοπλισμός.

LE 540

AFK 050

με χορτοσυλ-
λέκτη

Άξεσουάρ Κωδ. προϊόντος Περιγραφή Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

AFK 050 6910 700 9600 Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 l, κατάλληλος για τα LE 540, LB 540 70,00

APO 030 0000 647 0201 Αντλία αναρρόφησης βενζίνης, κατάλληλη για όλα τα βενζινοκίνητα μοντέλα 25,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή               OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες, ES = Ηλεκτρική εκκίνηση, MS = Διακόπτης ασφαλείας, SC = Smart Choke
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 95 ΔΙΆΤΙΘΕΤΆΙ Η ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΌΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΆ ΌΛΆ ΤΆ ΕΡΓΆΛΕΙΆ VIKING.

Μοντέλο Κωδ. προϊόντος Τύπος κινητήρα Πλάτος εργασίας Βάρος Περιοχή βάθους εργασίας Εκκίνηση/Διακοπή Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

LE 540 6290 011 5600 Ηλεκτροκινητήρας 1.600 W 38 cm 27 kg 25 mm, ρυθμιζόμενο σε  
6 επίπεδα ES/MS 455,00

LB 540 6290 011 3101 Kohler Σειρά XT675 OHV SC 38 cm 33 kg 25 mm, ρυθμιζόμενο σε  
6 επίπεδα HS/MS 589,00
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Πατενταρισμένη ρύθμιση 
βάθους εργασίας: Με μια 
εργονομικά σχεδιασμένη 
περιστρεφόμενη χειρολα-
βή, η ρύθμιση του βάθους 
εργασίας γίνεται με μία 
κίνηση. Κοφτερό: Με επτά σταθερά διπλά μαχαίρια, των οποίων η 

περιοχή βάθους εργασίας ρυθμίζεται σε έξι διαφορετικές 
θέσεις, τα μηχανήματα εξαέρωσης γκαζόν επεξεργάζονται το 
χλοοτάπητα αποτελεσματικά και καλαίσθητα.

Μαλακή χειρολαβή

Μοχλός ρύθμισης της 
μονάδας εξαέρωσης

Ρύθμιση βάθους εργασίας
   
Άναδιπλούμενη μπάρα 
τιμονιού

Δυνατός βενζινοκινητήρας 
OHV Kohler με σύστημα 
εύκολης εκκίνησης

Χειρολαβή μεταφοράς

Τροχοί με διπλά ρουλεμάν

Στιβαρό περίβλημα από 
πολυμερές

Μονάδα εξαέρωσης  
με 7 διπλά μαχαίρια

Ενισχυμένο διάφραγμα 
εκτροπέα με λαστιχένια 
ποδιά προστασίας

Ρυθμιζόμενη βάση σχοινιού 
μίζας

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

LB 540

Μηχανήματα  
εξαέρωσης  

γκαζόν
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ΤΕΜΆΧΙΣΤΕΣ-ΒΙΌΘΡΥΜΜΆΤΙΣΤΕΣ

ΔΥΝΑΤΌΙ, ΜΕ ΔΙΨΑ 
ΓΙΑ ΔΌΥΛΕΙΑ.

Όι ισχυροί τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές της VIKING επεξεργάζονται όλα 
τα φυσικά απορρίμματα που συσσωρεύονται στον κήπο, όπως κομμένα 
κλαδιά δέντρων, θαμνοφράκτες ή φύλλα. Τα συστήματα κοπής της 
VIKING μειώνουν σημαντικά τον όγκο του υλικού κοπής: χοντρά κλαδιά 
ή μαλακά οργανικά υλικά όπως κομμένα λουλούδια και φύλλα – οι 
τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές της VIKING καθαρίζουν τα πάντα. 

Τεμαχιστές- 
Βιοθρυμματιστές
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ΚΌΠΗ: Ό θρυμματισμός ξυλωδών και μαλακών απορριμμάτων κήπου δημιουργεί 
χώρο. Έτσι παρέχονται τα βασικά συστατικά για πρώτες ύλες, οι οποίες μπορούν να 
αναζωογονήσουν τον κήπο, καθώς τα κομμένα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά ως 
πολύτιμα υλικά αλέσματος ή παραγωγής λιπάσματος.

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το σωστά λιπασματοποιημένο υλικό κοπής περιέχει θρεπτικές ουσίες, 
τις οποίες χρειάζονται τα φυτά του κήπου για να αναπτυχθούν. Το λίπασμα μπορεί, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραχθεί φυσικά και να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κήπο. 

ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ: Το λίπασμα που αναπτύσσεται χωρίς ανθρώπινη παρέμ-
βαση είναι το παλαιότερο και φυσικότερο λίπασμα. Το φρέσκο κομμένο υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άλεσμα σε παρτέρια, ώστε να βελτιωθεί η σύσταση του εδάφους και 
να προστατευθεί από την ξηρασία.

1.  ΠΌΣΌ ΚΑΙ ΤΙ ΥΛΙΚΌ;
Στο γράφημα δεξιά βλέπετε τους κατάλληλους τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές για διάφορες ποσότητες 
επεξεργασίας. Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει και το είδος του κομμένου υλικού. 

2. ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΗΣΥΧΌ ΌΙΚΙΣΜΌ;
Τότε προτείνονται κυρίως οι ηλεκτρκοί τεμαχιστές. Ηχομονωμένοι είναι εξάλλου όλοι οι τεμαχιστές-
βιοθρυμματιστές 

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ; 
Εάν ναι, μπορείτε να επιλέξετε από μία σειρά μοντέλων με ηλεκτροκινητήρα. Εάν όχι, τότε τα εργα-
λεία με βενζινοκινητήρα είναι η σωστή επιλογή. Θα τα βρείτε στο βοήθημα επιλογής στη δεξιά σελίδα.

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΌΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

ΓΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΌΝ ΚΗΠΌ.
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ΠΌΙΌΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΒΙΌΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Ό ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Συντομογραφίες
OHV  =  Επικεφαλής βαλβίδες
B&S  =  Briggs&Stratton
RS  =  ReadyStart
Τα στοιχεία βάρους, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική διευκρίνιση, αναφέρονται 
πάντα στο καθαρό βάρος του εργα-
λείου, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν 
καύσιμα και λιπαντικά (βενζίνη, λάδι) 
ή το καλώδιο.

Επεξήγηση συμβόλων
o  =  Δυνατότητα μετατροπής
n  =  Βασικός εξοπλισμός
–  =   Δεν είναι δυνατή η 

μετατροπή εξοπλισμού 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΌΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΌ 
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΌ 

Το πρακτικό αυτό 
βιβλίο για τον τεμα-
χισμό, τη μείωση του 
όγκου και τη χρήση του 
τεμαχισμένου υλικού 
ως λίπασμα για τον 
κήπο σας. Διατίθεται 
δωρεάν στους πιστο-
ποιημένους αντιπροσώ-
πους της VIKING!

Σκληρό κομμένο υλικό Μικτό κομμένο υλικό

Το μικτό κομμένο υλικό αποτελείται 
π. χ. από κομμένα λουλούδια, υπο-
λείμματα λαχανικών και φρούτων, 
φύλλα και λεπτά κλαδιά. 

Στο σκληρό κομμένο υλικό 
συμπεριλαμβάνονται τα 
κλαδιά και τα ξυλώδη 
υλικά κοπής θάμνων.

Βοήθημα επιλογής 
τεμαχιστών-βιοθρυμματιστών

GB 460 C

GE 450

GE 105GE 103

GE 150

GE 250 GE 355

GB 370 S

Σκληρό κομμένο υλικό

GE 420
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ΤΕΜΑΧΙΖΌΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ: 
ΌΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΌΥ.

Όι ηλεκτρικοί τεμαχιστές GE 103 και GE 105 θρυμματίζουν κλαδιά 
και αλέθουν μαλακά υλικά όπως φύλλα και φυτικά υπολείμματα. 
Προσφέρονται δύο ανοίγματα πλήρωσης για σκληρότερο υλικό 
κλαδιών και για μαλακό ή ανάμικτο κομμένο υλικό.

Ό μηχανισμός μαχαιριών 
Multi-Cut 103 θρυμματίζει 
το υλικό κλαδιών και αλέθει 
τα μαλακά απορρίμματα.

Πολύπλευρο: Τα κλαδιά τρο-
φοδοτούνται στο εργαλείο 
μέσω του ανοίγματος με 
σχήμα τριφυλλιού ενώ το 
μαλακό υλικό από το οβάλ 
άνοιγμα.

Δυνατός ηλεκτροκινητήρας, 
με προστασία υπερφόρτισης

Μεγάλο πλάτος πλαισίου για 
μεγάλη σταθερότητα, μεγάλοι 
τροχοί για εύκολη μεταφορά

Φραγή ασφαλείας με 
ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα μέσω 
δύο περιστρεφόμενων διακοπτών 
για ακόμα μεγαλύτερη προστασία

Σύστημα μαχαιριών Multi-Cut 103: 
Δίσκος θρυμματισμού Multi, μαχαίρι 
φτερωτής και περιστρεφόμενο 
μαχαίρι τεμαχισμού διπλής όψης

01

02

03

04

Μοντέλο Άπόδοση Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GE 103 1.800 W έως 30 mm 299,00

GE 105 2.200 W έως 35 mm 329,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΆΠΌ ΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 82.

04

03

02

01

GE 105

Τεμαχιστές-
Βιοθρυμματιστές
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΌ ΓΙΑ ΤΌ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΌ 
ΞΥΛΩΝ: Ό ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 
ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΌΥ.

Με το δυνατό κινητήρα και το ειδικό σύστημα μαχαιριού ο 
τεμαχιστής GE 150 μπορεί να τεμαχίσει χοντρά κλαδιά και να τα 
συμπιέζει σε έναν μικρό σωρό ροκανιδιών. Η κοντή, λοξή χοάνη 
και το άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού εξασφαλίζουν την εύκολη και 
άνετη τροφοδοσία.

Χάρη στο πατενταρισμένο 
μηχανισμό μαχαιριών τύπου 
Sandwich το υλικό εισάγεται 
ήρεμα χωρίς απότομες κινή-
σεις και τεμαχίζεται σωστά.

Κοντή, ηχομονωμένη χοάνη 
πλήρωσης με πατενταρισμέ-
νο άνοιγμα σε σχήμα τριφυλ-
λιού.

Κοντή χοάνη, για εύκολη 
τροφοδοσία 

Multi-Cut 150 σε διάταξη Z: 
Ηχομονωμένος δίσκος μαχαιριών 
κατασκευής τύπου σάντουιτς με 
μαχαίρια κοπής διπλής όψης

Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα 
ασφαλείας με μεγάλους 
περιστρεφόμενους διακόπτες για 
μεγαλύτερη ασφάλεια

Όι μεγάλοι τροχοί και το 
μεγάλο πλάτος του πλαισίου 
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα 
και την εύκολη μεταφορά

Ισχυρός κινητήρας

Πρωτοποριακός διακόπτης με 
πληκτρολόγιο μεμβράνης

01

02

03

04

05

06

GE 150

Μοντέλο Άπόδοση Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GE 150 2.500 W έως 35 mm 459,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 82.

Τεμαχιστές-
Βιοθρυμματιστές
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ΔΙΑ ΠΥΡΌΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΌΥ: 
Ό ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ 
ΤΙΣ ΔΌΥΛΕΙΕΣ.

Αυτός ο τεμαχιστής απορροφά μεγάλες ποσότητες χοντρών κλα-
διών και πυκνών θάμνων, καθώς και μαλακά υλικά όπως κομμένα 
λουλούδια ή φύλλα.

Με το Set 150 ο τεμαχι-
στής-βιοθρυμματιστής 
GE 250 μετατρέπεται σε 
ισχυρό τεμαχιστή με την 
αλλαγή της χοάνης και του 
συστήματος κοπής.

Πατενταρισμένο σύστημα 
κοπής: Το σύστημα κοπής 
Multi-Cut 250 επεξεργάζεται 
μεγάλες ποσότητες φυτικών 
απορριμμάτων και κλαδιά με 
διάμετρο έως και 30 mm.

GE 250

Μοντέλο Άπόδοση Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GE 250 2.500 W έως 30 mm 579,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
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Μεγάλη, ηχομονωμένη χοάνη 
πλήρωσης για αθόρυβη 
λειτουργία

Πρωτοποριακός διακόπτης με 
πληκτρολόγιο μεμβράνης 

Ισχυρός μονοφασικός 
ηλεκτροκινητήρας

Όι μεγάλοι τροχοί και το 
μεγάλο πλάτος του πλαισίου 
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα 
και την εύκολη μεταφορά

Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα 
ασφαλείας με μεγάλους 
περιστρεφόμενους διακόπτες για 
πρόσθετη ασφάλεια

Multi-Cut 250: Ηχομονωμένοι 
δίσκοι μαχαιριού κατασκευής 
τύπου σάντουιτς με μαχαίρια 
κοπής διπλής όψης, μαχαίρια 
θρυμματισμού και σύστημα 
προκαταρκτικής κοπής. Αυτόματη 
τροφοδοσία υλικού χωρίς δύναμη 
επαναφοράς
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Τεμαχιστές-
Βιοθρυμματιστές
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ΠΌΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ: 
Ό ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΌΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΌΚΙΝΗΤΗΡΑ.

Ό δυνατός συνδυασμένος τεμαχιστής GE 355 τροφοδοτείται 
εύκολα χάρη στη μεγάλη χοάνη τροφοδοσίας και το ιδανικό ύψος 
εργασίας. Χοντρά κλαδιά ή μαλακό κομμένο υλικό: Με την 
πατενταρισμένη τεχνολογία περιστροφικών εξαρτημάτων 
BRS (Bladerotation-Reverse-System), το ισχυρό σύστημα κοπής 
Multi-Cut 355 και την τεχνολογία Blade Guide τα βγάζουν πέρα με 
κάθε υλικό.

Άριστερόστροφα: τα μαχαίρια 
τεμαχίζουν και αλέθουν τα 
κατάλοιπα των φυτών.

Δεξιόστροφα: τα κοφτερά 
μαχαίρια θρυμματίζουν το 
υλικό κλαδιών σε ροκανίδια.

GE 355

Μακριά, λοξή χοάνη πλήρωσης 
με πολύ μεγάλο επάνω τμήμα 
χοάνης για εύκολη τροφοδοσία, 
βελτιωμένη προστασία από τα 
νερά

Θάλαμος από αλουμίνιο: 
ασφαλής και στιβαρός. Για 
μεγαλύτερη προστασία κατά την 
επεξεργασία σκληρού υλικού 
κλαδιών

Μεγάλη απόδοση και γρήγορη 
επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων 
υλικού με μεγάλο όγκο

Στιβαρή κατασκευή βάσης και 
μεγάλοι τροχοί

Ισχυρός κινητήρας: GE 355 με 
κινητήρα μονοφασικού ρεύματος

Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
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Μοντέλο Άπόδοση Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GE 355 2.500 W έως 35 mm 629,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 82.
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ΔΙΠΛΌΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΌΣ: 
Ό ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΌ ΘΑΛΑΜΩΝ. 

Ένα εργαλείο, δύο λειτουργίες: Όι ηλεκτρικοί πολλαπλοί τεμαχιστές 
GE 420 και GE 450 διαθέτουν ξεχωριστά ανοίγματα πλήρωσης. 
Η μεγάλη ίσια χοάνη απορροφά μεγάλους όγκους μαλακών υλικών, 
ενώ η λοξή αναδιπλούμενη χοάνη απορροφά κλαδιά και υλικά 
ξύλου.  

Άναδιπλούμενη χοάνη 
πλήρωσης για σκληρά υλικά 
ξύλου.

Μεγάλη χοάνη πλήρωσης 
για ογκώδες μαλακό υλικό.

Πολύ μεγάλο επάνω τμήμα χοάνης 
με ενσωματωμένη προστασία από 
τα νερά

Πατενταρισμένη χοάνη πλήρωσης 
για υλικό κλαδιών

Πρόσθετη εργαλειοθήκη 
και σφιγκτήρας καλωδίου 
ενσωματωμένα στο κάλυμμα του 
κινητήρα

Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες: GE 420 
με μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα, 
GE 450 με τριφασικό 
ηλεκτροκινητήρα

Μεγάλοι τροχοί για εύκολη 
μεταφορά

Σύστημα κοπής Multi-Cut 450 
με πρωτοποριακό «σύστημα δύο 
θαλάμων»

Διακόπτης ασφαλείας, 
ενσωματωμένος στη βίδα 
ασφάλισης («One Click/One Turn»)
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GE 420

Μοντέλο Άπόδοση Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GE 420 3.000 W έως 50 mm 1.189,00

GE 450 3.800 W έως 55 mm 1.319,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΆΠΌ ΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 82.

Τεμαχιστές-
Βιοθρυμματιστές
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΌΥ: 
Ό ΙΣΧΥΡΌΣ ΒΕΝΖΙΝΌΚΙΝΗΤΌΣ 
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΦΌΡΗΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

Ό τεμαχιστής-βιοθρυμματιστής GB 370 S διαθέτει έναν πανίσχυρο 
βενζινοκινητήρα επάνω σε φαρδύ πλαίσιο. Ό μηχανισμός μαχαιριών 
Multi-Cut 370 επεξεργάζεται απρόσκοπτα υλικό κλαδιών με πάχος 
ως 45 mm. Ιδανικός για χρήση σε μεγάλα οικόπεδα και κήπους 
χωρίς δυνατότητα ηλεκτρικής σύνδεσης. 

Set 300 – σετ μετατροπής 
για το άλεσμα: ευθεία χοάνη 
συμπεριλ. και Multi-Cut 350, 
ταιριάζει στο GB 370 S. 

Πολύ δυνατός κινητήρας 
4-χρονος OHV εύκολης εκκίνησης 
με επικεφαλής βαλβίδες για 
ήρεμη λειτουργία και καλή 
εκμετάλλευση της ροπής

Μεγάλο πλάτος πλαισίου και 
μεγάλοι τροχοί για σταθερότητα 
και εύκολη μεταφορά

Σύστημα κοπής GB 370 S: 
Ό μηχανισμός μαχαιριών 
Multi-Cut 370 είναι ιδιαίτερα 
αποδοτικός με τα δύο μαχαίρια 
διπλής όψης και τον κεντρικό 
κώνο οδήγησης. Ό δίσκος 
μαχαιριών εξασφαλίζει την 
ιδανική αυτόματη τροφοδοσία 
των κλαδιών με πάχος ως 45 mm

Λοξή χοάνη πλήρωσης για 
εύκολη αυτόματη τροφοδοσία
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GB 370 S

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες 
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Μοντέλο Τύπος κινητήρα Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GB 370 S B&S Σειρά 850 PRO OHV RS  έως 45 mm 1.199,00
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Μαλακό 
υλικό

Σκληρό 
υλικό
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GB 460 C

Σύστημα δύο θαλάμων για ξεχωριστό 
θρυμματισμό του σκληρού και του 
μαλακού υλικού. 

Η όρθια χοάνη με το μεγάλο 
άνοιγμα πλήρωσης φροντίζει για μία 
ξεκούραστη επεξεργασία του μαλακού 
υλικού. Η αναδιπλούμενη προς τα πίσω 
τροφοδοσία κλαδιών επιτρέπει το 
θρυμματισμό των κλαδιών.

ΔΙΠΛΑ ΚΑΛΌΙ: Ό ΙΣΧΥΡΌΣ 
ΒΕΝΖΙΝΌΚΙΝΗΤΌΣ ΠΌΛΛΑΠΛΌΣ 
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΤΌΥΣ 
ΘΑΛΑΜΌΥΣ. 

Ό βενζινοκίνητος πολλαπλός τεμαχιστής GB 460 C απορροφά σχε-
δόν τα πάντα: μαλακά υλικά και κλαδιά με πάχος έως και 75 mm. 
Για την εύκολη πλήρωση φροντίζουν τα δύο χωριστά ανοίγματα, 
ενώ την απαιτούμενη δύναμη παρέχουν οι ισχυροί βενζινοκινητή-
ρες με αθόρυβη λειτουργία και ακόμα πιο μεγάλη απόδοση.

Πολύ μεγάλο επάνω τμήμα 
χοάνης με ενσωματωμένη 
προστασία από εκτοξευόμενα 
αντικείμενα

Άναδιπλούμενη χοάνη πλήρωσης 
για κλαδιά

Πατενταρισμένος διακόπτης 
ασφαλείας «One Click/One Turn»

Σύστημα κοπής Multi-Cut 450 
με πρωτοποριακό «σύστημα δύο 
θαλάμων»

Μεγάλα ελαστικά για εύκολη 
μεταφορά

Ειδικά σχεδιασμένο άνοιγμα 
εξαγωγής για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και στοχευμένη 
απόθεση υλικού με προστασία 
από εκτοξευόμενα αντικείμενα

Δυνατός, αποδοτικός κινητήρας 
με τεχνολογία OHV
 
Πρόσθετη εργαλειοθήκη 
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Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες 
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Μοντέλο Τύπος κινητήρα Μέγ. πάχος κλαδιών Ø Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

GB 460 C B&S Σειρά 3115 PowerBuilt OHV έως 75 mm 2.198,99

Τεμαχιστές-
Βιοθρυμματιστές
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ΌΛΌΙ ΌΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ-ΒΙΌΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

Εδώ μπορείτε να συγκρίνετε άλλη μία φορά όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσης των τεμαχιστών-βιοθρυμματιστών της VIKING. Επίσης σας 
παρουσιάζουμε τον πρόσθετο εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος για τους τεμαχιστές. Εάν έχετε απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
πιστοποιημένες αντιπρόσωπο VIKING ο οποίος θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.

Μοντέλο GE 103 GE 105 GE 150 GE 250

Όνομαστική τάση 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Ισχύς (W) 1.800 2.200 2.500 2.500

Στροφές (σ.α.λ.) 2.800 2.800 2.800 2.800

Μέγ. πάχος κλαδιού Ø (mm) έως 30 έως 35 έως 35 έως 30

Ύψος εργαλείου (cm) 97 97 114 143

Βάρος (kg) 17 19 26 28

Εργαλείο Multi-Cut 103 Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250

Περίβλημα Πολυμερές Πολυμερές Πολυμερές Πολυμερές

Κωδ. προϊόντος 6007 011 1169 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 299,00 329,00 459,00 579,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή
Στη σελίδα 95 διατίθεται η επισκόπηση των εκπομπών ρύπων για όλα τα εργαλεία VIKING. 
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Μοντέλο GB 370 S GB 460 C

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 850 PRO  
OHV RS

B&S Σειρά 3115  
PowerBuilt OHV

Όνομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

3,3 kW/4,5 HP 
3.000 στροφές/λεπτό

5,8 kW/7,9 HP 
2.800 στροφές/λεπτό

Μέγ. πάχος κλαδιού Ø (mm) έως 45 έως 75

Ύψος εργαλείου (cm) 140 137

Βάρος (kg) 45 78

Εργαλείο Multi-Cut 370 Multi-Cut 450

Περίβλημα Πολυμερές/μέταλλο Πολυμερές/μέταλλο

Κωδ. προϊόντος 6001 200 0005 6012 200 0007

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 1.199,00 2.198,99

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες

ΑΞΕΣΌΥΑΡ

Μοντέλο GE 355 GE 420 GE 450

Όνομαστική τάση 230 V ~ 230 V ~ 400 V 3~

Ισχύς (W) 2.500 3.000 3.800

Στροφές (σ.α.λ.) 2.750 2.800 2.800

Μέγ. πάχος κλαδιού Ø (mm) έως 35 έως 50 έως 55

Ύψος εργαλείου (cm) 141 137 137

Βάρος (kg) 30 53 54

Εργαλείο Multi-Cut 355 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Περίβλημα Πολυμερές Πολυμερές/μέταλλο Πολυμερές/μέταλλο

Κωδ. προϊόντος 6011 011 1005 6012 200 0004 6012 200 0005

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 629,00 1.189,00 1.319,00

Δοχείο κομμένου υλικού
AHB 050

Περιγραφή Κωδ. προϊόντος Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

Λοξή χοάνη με Multi-Cut 150 Set 150 6903 007 1012 – – – o – – 171,00

Ευθεία χοάνη με Multi-Cut 350 Set 300 6903 007 1006 – – – – – o 303,00

Δοχείο κομμένου υλικού 50 l, ανεξάρτητο AHB 050 6903 760 2545 o o o o o o 45,00

GB 370
 S

GE 2
50

GE 1
50

GE 1
05

GE 1
03

GE 3
55

Συνοπτική παρουσίαση  
τεμαχιστών-βιοθρυμματιστών
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ΣΚΆΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

ΑΠΌΔΌΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Σκάψιμο, καθάρισμα, σκάλισμα ή καλλιέργεια – εργασίες που 
συνήθως απαιτούν πολύ κόπο. Με τις σκαπτικές φρέζες της VIKING, 
η εργασία γίνεται πλέον αισθητά ευκολότερη και καλύτερη. Όλες οι 
σκαπτικές φρέζες VIKING είναι ιδιαίτερα εργονομικές στον χειρισμό, 
προσφέρουν μεγάλη άνεση και απαιτούν λιγότερη δύναμη. Όλες οι 
λειτουργίες δοκιμάστηκαν από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες 
και κρίθηκαν ικανοποιητικές. Όι σκαπτικές φρέζες της VIKING. 
 Έτσι η καλλιέργεια του εδάφους είναι ακόμα πιο διασκεδαστική. 

Σκαπτικές φρέζες
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ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΣΤΕΝΕΣ ΠΕΡΙΌΧΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Το HB 445 R με σχέση όπισθεν προσφέρει τη δυνατότητα εύκολων 
ελιγμών σε περιορισμένους χώρους. Έτσι θα έχετε τα πάντα υπό 
έλεγχο: Το εργονομικό τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί κεντρικά σε 
όλους σχεδόν τους c σώματος. Ό χειρισμός του γκαζιού γίνεται 
άνετα με τον αντίχειρα. Ό χειρισμός του πλαισίου γίνεται με το χέρι 
ή το πόδι. Η εύκολα προσβάσιμη λεπίδα φρένου ρυθμίζεται σε τρία 
ύψη. Ό πρακτικός πρόσθετος εξοπλισμός καθώς και το μεταβλητό 
πλάτος εργασίας μεταξύ 25 και 60 cm επιτρέπουν την ευέλικτη 
χρήση σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης.

HB 445 R

Μοντέλο Τύπος κινητήρα Πλάτος εργασίας Μετάδοση κίνησης Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

HB 445 R B&S Σειρά 450 E OHV 45 cm 1 ταχύτητα μπροστά, 1 όπισθεν 599,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = Eπικεφαλής βαλβίδες

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΆ ΠΡΌΪΌΝΤΆ ΚΆΙ ΤΌ ΠΛΌΥΣΙΌ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆ 
ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΥ ΚΆΙ ΆΞΕΣΌΥΆΡ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 89.

45 cm

Σκαπτικές 
φρέζες
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Μοχλός χειρισμού για την σχέση 
κίνησης προς τα εμπρός και την 
όπισθεν

Εύκολος χειρισμός του γκαζιού 
με τον αντίχειρα

Κεντρική ρύθμιση ύψους τιμονιού 
και πλευρική μετατόπιση μέσω 
μοχλού ταχείας ασφάλισης 

Εύκολα προσβάσιμη λεπίδα 
φρένου

Στιβαρό πλαίσιο, χειρισμός με το 
χέρι ή το πόδι

Προστατευτικοί δίσκοι 
(αφαιρούμενοι) για εργασίες 
ανάμεσα σε φυτεμένες περιοχές

Ελικοειδή μαχαίρια για την καλή, 
εύκολη εισχώρηση στο έδαφος, 
δυνατότητα διαίρεσης και 
επέκτασης του συστήματος κοπής

Προστατευτικές ράγες από 
ανθεκτικό πλαστικό

01
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Όμαλή λειτουργία για 
οικονομία δυνάμεων χάρη 
στο ενσωματωμένο 
αντικραδασμικό σύστημα 
για εργασίες μεγάλης 
διάρκειας με καλύτερο 
έλεγχο του εργαλείου και 
λιγότερες απαιτήσεις σε
δύναμη.
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ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΚΤΑΣΗ.

Η ισχυρή σκαπτική φρέζα δείχνει τις ικανότητές της στις μεγάλες 
επιφάνειες: Με πλάτος εργασίας 85 cm και με τον ισχυρό κινητή-
ρα Kohler τα καταφέρνει άψογα σε ολόκληρες εκτάσεις, μεγαλύ-
τερα παρτέρια και μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το βελτιωμένο 
αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τους μύες και τις αρθρώ-
σεις. Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και η στιβαρή σύνδεση της 
λεπίδας φρένου, του πλαισίου και του πρόσθετου εξοπλισμού στο 
περίβλημα, καθιστούν αυτήν την σκαπτική φρέζα ιδιαίτερα ανθε-
κτική και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εύκολος χειρισμός του γκαζιού 
με τον αντίχειρα

Δυνατός, αθόρυβος 
κινητήρας OHV (βαλβίδες 
επικεφαλής) με σύστημα 
εύκολης εκκίνησης

Ειδικά σχεδιασμένα, δυνατά 
μαχαίρια με πατενταρισμένο 
σύστημα μετάδοσης κίνησης

Δίσκοι προστασίας φυτών, 
αφαιρούνται εύκολα

Λεπίδα φρένου, περιστρεφόμενη 
για εύκολη αλλαγή πλευράς, 
ρυθμιζόμενη σε 3 θέσεις για την 
προσαρμογή σε διαφορετικές 
συνθήκες εδάφους

Στιβαρό, άκαμπτο μεταλλικό 
κάλυμμα με προστατευτικές 
ράγες από πλαστικό υψηλής 
αντοχής

Στιβαρό πλαίσιο στο πίσω μέρος, 
τέλεια θέση μεταφοράς

Μπάρα τιμονιού ρυθμιζόμενη 
στο ύψος και προς το πλάι 
αναδιπλούμενη

Μοχλός χειρισμού για την σχέση 
κίνησης προς τα εμπρός και την 
όπισθεν

01

02

03

04

05

06

07

08

09

HB 585

Άποδοτικότητα και άφθονη 
ισχύς χάρη στη μεγάλη ισχύ 
του κινητήρα και το ειδι-
κά διαμορφωμένο σχήμα 
μαχαιριών με βελτιστοποιη-
μένη σειράς εμπλοκής.

Κεντρική ρύθμιση ύψους 
τιμονιού και πλευρική 
μετατόπιση μέσω μοχλού 
ταχείας ασφάλισης, 
ασφαλίζεται εύκολα με το 
ένα χέρι, κατάλληλη ρύθμιση 
για σχεδόν κάθε τύπο 
σώματος και τύπο εδάφους.

Μοντέλο Τύπος κινητήρα Πλάτος εργασίας Μετάδοση κίνησης Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

HB 585 Kohler Σειρά XT675 OHV SC 85 cm 1 ταχύτητα μπροστά, 1 όπισθεν 799,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
OHV = Επικεφαλής βαλβίδες, SC = Smart Choke

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΆ ΠΡΌΪΌΝΤΆ ΚΆΙ ΤΌ ΠΛΌΥΣΙΌ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆ
ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΥ ΚΆΙ ΆΞΕΣΌΥΆΡ ΘΆ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΆ 89.

85 cm

Σκαπτικές 
φρέζες
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΙΣΧΥΡΗ: 
Η ΣΚΑΠΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ HB 685.

Ακόμα και το σκληρό έδαφος οργώνεται εύκολα, καθώς η      
πανίσχυρη σκαπτική φρέζα HB 685 έχει απόδοση περίπου 20% 
μεγαλύτερη στον αγρό. Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ισχύς, στο 
συγκρότημα μετάδοσης έχουν ενισχυθεί ο ιμάντας, τα γρανάζια 
και τα ρουλεμάν, ενώ έχουν ενσωματωθεί και επιπλέον ρουλεμάν. 
Το αντικραδασμικό σύστημα καθώς και το εργονομικό, ρυθμιζόμε-
νο στο ύψος, τιμόνι βελτιώνουν την άνεση εργασίας. Με τον 
πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό, το HB 685 είναι κατάλληλο για διά-
φορες εργασίες.

HB 685

Μοχλός χειρισμού για την σχέση 
κίνησης προς τα εμπρός και την 
όπισθεν

Εύκολος χειρισμός του γκαζιού 
με τον αντίχειρα 

Αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού, 
ρυθμιζόμενη στο ύψος και προς 
το πλάι 

Ιδιαίτερα δυνατός, αθόρυβος 
κινητήρας τύπου OHV με εύκολη 
εκκίνηση

Στιβαρό μεταλλικό κάλυμμα 
με πλαστικές ράγες διπλού 
τοιχώματος

Ειδικά μαχαίρια με 
συντονισμένη σειρά εμπλοκής 
και πατενταρισμένο σύστημα 
μετάδοσης κίνησης

Δίσκοι προστασίας φυτών που 
αφαιρούνται εύκολα 

Στιβαρό πλαίσιο στο πίσω μέρος 
– τέλεια θέση μεταφοράς

Λεπίδα φρένου, περιστρεφόμενη 
για εύκολη αλλαγή πλευράς, 
ρυθμιζόμενη σε 3 θέσεις για την 
προσαρμογή σε διαφορετικές 
συνθήκες εδάφους

01
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Άποτελεσματικό αντικρα-
δασμικό σύστημα, 
ενσωματωμένο στις 
βάσεις στήριξης των 
μπαρών τιμονιού για 
ξεκούραστη εργασία και 
προστασία των αρθρώσε-
ων, ακόμα και σε παρατε-
ταμένη χρήση. Άνετος 
έλεγχος του εργαλείου 
με χαμηλές απαιτήσεις 
σε δύναμη.

Μοντέλο Τύπος κινητήρα Πλάτος εργασίας Μετάδοση κίνησης Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

HB 685 Kohler Σειρά XT800 OHV SC 85 cm 1 ταχύτητα μπροστά, 1 όπισθεν 898,99

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 
OHV = Επικεφαλής βαλβίδες, SC = Smart Choke

85 cm

Σκαπτικές 
φρέζες
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Συμπληρωματικά αντίβαρα 
2 x 9 kg
AZG 030

Συμπληρωματικά αντίβαρα 
2 x 6 kg
AZG 012

Σετ επέκτασης μαχαιριών και 
προστατευτικές ράγες

AHV 600

Σιδηροτροχοί
AMR 031

Συσσωρευτήρας
AHK 701/AHK 702

Σύστημα αναρρόφησης αέρα
ALA 700

ΑΞΕΣΌΥΑΡ

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

Υπόμνημα V = Σχέση κίνησης προς τα εμπρός, R = Όπισθεν, B&S = Briggs&Stratton, OHV = Επικεφαλής βαλβίδες, SC = SmartChoke

Στη σελίδα 95 διατίθεται η επισκόπηση των εκπομπών ρύπων για όλα τα εργαλεία VIKING.

Μοντέλο HB 445 R HB 585 HB 685

Τύπος κινητήρα B&S Σειρά 450 Kohler Σειρά XT675  
OHV SC

Kohler Σειρά XT800  
OHV SC

Όνομαστική ισχύς στις  
στροφές εργασίας

1,9 kW/2,6 HP
3.100 στροφές/λεπτό

2,3 kW/3,2 HP 
3.000 στροφές/λεπτό

2,9 kW/3,9 HP 
3.200 στροφές/λεπτό

Πλάτος εργασίας (cm) 45 85 85

Σύστημα κοπής Ø (cm) 30 32 32

Άριθμός πρόσθετων μαχαιριών (1+1) x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2

Μετάδοση κίνησης 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R

Βάρος εργαλείου (kg) 41 44 46

Κωδ. προϊόντος 6241 011 3910 6241 011 3921 6241 011 3931

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 599,00 799,00 898,99

HB 685

HB 58
5

HB 445 R

Περιγραφή Κωδ. προϊόντος Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E)

Προστασία περιβλήματος κιβωτίου μετάδοσης AGS 100 6906 820 1300 o o o 55,00

Συσσωρευτήρας (ρυθμιζόμενος) AHK 701 6906 710 1130 – o o 95,00

Συσσωρευτήρας (σταθερός) AHK 702 6906 710 1135 – o o 85,00

Σετ επέκτασης μαχαιριών και προστατευτικές ράγες AHV 600 6906 710 0310 o – – 96,00

Σύστημα αναρρόφησης αέρα ALA 700 6906 820 0500 – o o 62,00

Σιδηροτροχοί AMR 031 6906 710 0916 – o o 125,00

Συμπληρωματικά αντίβαρα 2 x 6 kg AZG 012 6906 820 0100 o – – 131,00

Συμπληρωματικά αντίβαρα 2 x 9 kg AZG 030 6906 820 0110 – o o 161,00

Συνοπτική παρουσίαση  
σκαπτικών φρεζών
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VIKING Mini-Klip 
Το συρόμενο χλοοκοπτικό 
μηχάνημα με χορτοσυλλέκτη 
και ήχο κινητήρα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΒΌΛΙΔΕΣ: 
Η ΣΕΙΡΑ KID.

Εκτός από τα εργαλεία κήπου Premium για τους μεγάλους, διατίθεται και 
ένα πρόγραμμα Junior για τους μικρούς φίλους της VIKING. Έτσι η σειρά 
KidTM προσφέρει διασκέδαση και στους μικρούς φίλους.

Ρυμουλκούμενο για Mini-Trac
Νέο: ρυμουλκούμενο με 
λειτουργία ανατροπής, 
κατάλληλο για το Mini-Trac

VIKING Rollino
Το μεταλλικό συρόμενο 
καρότσι πολλαπλής χρήσης

VIKING Junior Trac
Το δυνατό τρακτέρ με πετάλια σε σχεδίαση της 
VIKING με μπάρα προστασίας και καρότσα

Προϊόντα VIKING Mini-Klip VIKING Rollino VIKING Mini-Trac Ρυμουλκούμενο VIKING VIKING Junior Trac

Περιγραφή
Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό 

με χορτοσυλλέκτη και ήχο 
κινητήρα, κατάλληλο για παιδιά 

ηλικίας 1 έως 2 ετών

Παιδικό μεταλλικό 
συρόμενο καρότσι, 

κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας από 3 ετών 

Παιδικό όχημα, 
κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας 1 έως 2 ετών 

περίπου

Συρόμενο με δυνατότητα 
ανατροπής, ως αξεσουάρ 

για το VIKING Mini-Trac

Τρακτέρ με πετάλια σε σχεδίαση 
της VIKING, με μπάρα προστασίας 

και καρότσα, κατάλληλο για παιδιά 
από περ. 3 έως 4 ετών 

Βάρος (kg) 0,9 2,0 3,9 1,8 10,9

Κωδ. προϊόντος 0484 545 0022 0484 545 0021 0484 545 0023 0484 545 0024 0484 545 0020 

Τιμή συμπερ. ΦΠΆ (E) 27,01 27,01 64,00 Τιμή αναμένεται 150,00

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή 

ΝΕΌ

VIKING Mini-Trac
Το διασκεδαστικό όχημα
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Η τεχνολογία προϊόντος 
αναλυτικά

Καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος και καθαριότητα: αυτά είναι 
τα χαρακτηριστικά όλων των εργαλείων STIHL και VIKING με σύστημα 
μπαταρίας, αφού λειτουργούν αθόρυβα, χωρίς εκπομπή καυσαερίων 
και ενοχλητικά καλώδια. Ό ηλεκτροκινητήρας που εξελίχθηκε από την 
STIHL εξοικονομεί ενέργεια και λειτουργεί σχεδόν χωρίς φθορές. Έτσι η 
ενέργεια της μπαταρίας ιόντων λιθίου 36 Volt χρησιμοποιείται ιδανικά 
και παρέχει εντυπωσιακή απόδοση. Τα εργαλεία με μπαταρία της 
VIKING είναι τα χλοοκοπτικά μηχανήματα MA 339 και MA 339 C από τη 
Σειρά 14 και πάνω, καθώς και τα χλοοκοπτικά μηχανήματα MA 443 και 
MA 443 C από τη Σειρά 18 και πάνω. Όι μπαταρίες και οι φορτιστές 
περιλαμβάνονται στα πρόσθετα αξεσουάρ στη Σειρά 44. Ιδιαίτερα 
πρακτική: η μπαταρία ιόντων λιθίου ταιριάζει σε όλα τα άλλα 
επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL και VIKING. Φορητές. Αθόρυβες. 
Δυνατές. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα STIHL θα βρείτε 
στον κατάλογο της STIHL.

ΠΛΗΡΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗ.
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ΤΆΧΥΤΆΝΥΣΤΗΡΆΣ QUICKFIX

Επιτρέπουν στα χλοοκοπτικά μηχανήματα 
μία εύκολη και γρήγορη αναδίπλωση της 
μπάρας τιμονιού, χωρίς τη χρήση 
εργαλείων.

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΌ ΜΌΝΌΚΌΜΜΆΤΌ ΤΙΜΌΝΙ COMFORT

Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους για 
προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη 
και εργονομική στάση εργασίας. Για την 
αποθήκευση του χλοοκοπτικού με εξοι-
κονόμηση χώρου είναι δυνατή η αναδί-
πλωση της μπάρας τιμονιού προς τα 
μπροστά. Επίσης: το μονοκόμματο τιμόνι 
Comfort κάνει πιο άνετη την αφαίρεση 
του χορτοσυλλέκτη.

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΆ ΚΆΘΙΣΜΆΤΆ ΌΔΗΓΌΥ

Άψογη προσαρμογή σε όλους σχεδόν 
τους τύπους σώματος. Τα καθίσματα των 
Σειρών R4, T5 και T6 διαθέτουν ελατήριο 
ανάρτησης και μπορούν να ρυθμιστούν 
άνετα και εύκολα χωρίς εργαλεία. 
Εύκολη ρύθμιση και από το κάθισμα 
οδηγού. 

ΆΝΌΙΓΜΆ ΣΕ ΣΧΗΜΆ ΤΡΙΦΥΛΛΙΌΥ

Το άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλιού που 
έχει εξελιχθεί από την VIKING  
επιτρέπει σε επιλεγμένους τεμαχιστές-
βιοθρυμματιστές την απλοποιημένη 
τροφοδοσία μπλεγμένων κλαδιών – για 
αποτελεσματική και ξεκούραστη 
εργασία.

ΠΆΤΕΝΤΆΡΙΣΜΕΝΌΣ ΧΌΡΤΌΣΥΛΛEΚΤΗΣ

Πανεύκολος στο άνοιγμα, την εκκένωση 
και τον καθαρισμό. Η πατενταρισμένη 
εισαγωγή αέρα φροντίζει ώστε να μην 
εκτοξεύεται το χόρτο και η σκόνη προς 
τα επάνω. Ιδιαίτερα πρακτική: Η ένδειξη 
της στάθμης πλήρωσης δείχνει κατά τη 
διαδικασία κοπής εάν έχει γεμίσει 
ο χορτοσυλλέκτης.

ΜΆΛΆΚΕΣ ΧΕΙΡΌΛΆΒΕΣ SUPER

Πολλά χλοοκοπτικά της Σειράς 4 και 
ορισμένα ειδικά χλοοκοπτικά της Σειράς 
R εξοπλίζονται με νέες μαλακές λαβές 
Super. Σε αυτές τις λαβές η μπάρα 
διακοπής του κινητήρα εφαρμόζει άψογα 
στο πίσω μέρους τους – για έναν 
ιδιαίτερα εργονομικό και άνετο χειρισμό.  

ΠΆΤΕΝΤΆΡΙΣΜΕΝΌΣ ΜΌΧΛΌΣ ΕΝΆΛΛΆΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΡΌΣΤΆ/ΌΠΙΣΘΕΝ

Για γρήγορη και άνετη εργασία: 
Ό εύχρηστος μηχανισμός ζεύξης 
επιτρέπει την επιλογή της κατεύθυνσης 
κίνησης του χλοοκοπτικού τρακτέρ από 
τον μοχλό αλλαγής.

ΧΌΡΤΌΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΛΆΒΗ

Στα χλοοκοπτικά τρακτέρ επιτρέπει την 
εύκολη και ξεκούραστη εκκένωση του 
χορτοσυλλέκτη από το κάθισμα του 
οδηγού. Η σχεδίαση του χορτοσυλλέκτη 
εξασφαλίζει την άριστη πλήρωσή του. 
Μετά την εκκένωση δεν παραμένει 
καθόλου κομμένο χόρτο.

Η τεχνολογία  
προϊόντος αναλυτικά
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MB 6 RH* 102 86 2 4,02 2,01

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

MT 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 C 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 103 103 94 3 – –

GE 105 104 93 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GE 420 106 98 4 – –

GE 450 108 95 4 – –

GB 370 S 102 90 4 – –

GB 460 C 107 97 3 – –

HB 445 R 93 79 2 5,50 2,20

HB 585 93 79 2 5,00 2,50

HB 685 93 80 2 6,00 2,40

 

ME 235 93 80 2 1,40 0,70

MB 248 96 83 2 4,00 2,00

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 98 85 2 5,00 2,50

MB 253 T 98 85 2 5,00 2,50

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

MA 339 C 90 77 1 0,80 0,40

ME 339 C 93 79 1 0,50 0,25

MA 443 94 80 2 1,70 0,85

MA 443 C 94 80 2 1,30 0,65

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

ME 443 C 96 82 2 1,30 0,65

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

ME 545 94 82 2 2,80 1,40

ME 545 V 94 82 2 2,80 1,40

MB 545 96 82 2 4,10 2,05

MB 545 V 96 82 2 4,10 2,05

MB 650 T 96 83 2 5,50 2,20

MB 650 V 96 83 2 3,50 1,75

MB 655 V 98 84 2 3,80 1,90

MB 756 GS 98 86 2 2,40 1,20

MB 756 YC 98 86 2 2,40 1,20
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*/**  δεν εμπίπτει στην Όδηγία περί Θορύβου 
2000/14/EC

*    KwA 1 db(A)
**   KwA 2 db(A)
***  Στα χλοοκοπτικά τρακτέρ αυτές οι τιμές 

αναφέρονται για το κάθισμα/τιμόνι.

Συντελεστές αστάθειας KwA/KpA/K κατά  
RL 2006/42/EC

Υλικό.ΠΆΤΕΝΤΆΡΙΣΜΕΝΌ ΣΥΣΤΗΜΆ ΚΌΠΗΣ

Όι τεμαχιστές με μηχανισμό τύπου 
Sandwich απορροφούν το κομμένο υλικό 
ήρεμα χωρίς απότομες κινήσεις και το 
θρυμματίζουν σωστά. Τα πατενταρισμένα 
συστήματα κοπής Multi-Cut θρυμματίζουν 
το υλικό κλαδιών και αλέθουν τα μαλακά 
απορρίμματα. Στο σύστημα δύο θαλάμων 
προσφέρονται ξεχωριστά ανοίγματα πλή-
ρωσης για μαλακό και σκληρό υλικό.

ΆΝΤΙΚΡΆΔΆΣΜΙΚΆ ΣΤΌΙΧΕΙΆ

Στα χλοοκοπτικά μηχανήματα και τις 
σκαπτικές φρέζες μειώνουν τους 
κραδασμούς από τον κινητήρα στο τιμόνι 
και το περίβλημα. Έτσι περιορίζονται οι 
κραδασμοί στην περιοχή της λαβής και 
προστατεύονται οι μύες και οι 
αρθρώσεις, για ξεκούραστη εργασία. 

ΣΥΣΤΗΜΆ ΆΛΛΆΓΗΣ ΚΆΤΕΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΌΦΗΣ

Όι τεμαχιστές με το πατενταρισμένο 
σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης 
περιστροφής BRS (Bladerotation-
Reverse-System) τεμαχίζουν μαλακά 
απορρίμματα και κλαδιά με διάμετρο 
έως 40 mm – η εναλλαγή από το μαλακό 
στο σκληρό υλικό γίνεται με μία απλή 
περιστροφή.

ΣΥΣΤΗΜΆ ΜΠΆΤΆΡΙΩΝ

Καινοτομία, προστασία του 
περιβάλλοντος και καθαριότητα: 
Η τεχνολογία ιόντων λιθίου PRO της 
STIHL επιτρέπει την αθόρυβη λειτουργία 
χωρίς εκπομπές ρύπων και χωρίς 
καλώδια, ενώ εξασφαλίζει άριστη 
απόδοση. Ιδιαίτερα πρακτική: μία 
μπαταρία ιόντων λιθίου ταιριάζει σε κάθε 
άλλο εργαλείο της VIKING και της STIHL. 

Επισκόπηση  
εκπομπών ρύπων



Εμπορικός αντιπρόσωπος VIKING

VIKING – Μια επιχείρηση του ομίλου STIHL.

Τηρείται το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και τροποποιήσεων στον εξοπλισμό και τις τιμές. Αποκλείεται τυχόν έγερση αξιώσεων που θα συνάγεται από κείμενα ή εικόνες. Με την 
έκδοση του παρόντος καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι οι προηγούμενοι κατάλογοι. 

Κωδ. Πρ. 0483 003 3323 © 2015 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein

Η απόλαυση του κήπου βρίσκεται πολύ κοντά σας: στον εμπορικό αντιπρόσωπο της VIKING. Εδώ θα βρείτε ολόκληρη την γκάμα εργαλείων κήπου 
της VIKING, από χλοοκοπτικά μηχανήματα και τεμαχιστές-βιοθρυμματιστές, μέχρι και σκαπτικές φρέζες. Αλλά και επαγγελματική υποστήριξη και 
εξειδικευμένο service, που μόνον οι εμπορικοί αντιπρόσωποι μπορούν να σας προσφέρουν. 

Υποστήριξη, παρουσίαση της χρήσης του εργαλείου και service: ο εμπορικός αντιπρόσωπος VIKING είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Μαζί του θα 
βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για τον δικό σας σκοπό χρήσης, θα σας δείξει τη σωστή χρήση και θα σας δώσει πολύτιμες συμβουλές για τη φροντίδα 
του χλοοτάπητα και του κήπου σας. 

Τα εργαλεία κήπου VIKING είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν σε μεγάλες καταπονήσεις. Κι αν μετά από πολλά 
χρόνια χρήσης θα χρειαστείτε κάποιο ανταλλακτικό, ο εμπορικός αντιπρόσωπος VIKING θα το φροντίσει και αυτό. Γρήγορα, αξιόπιστα και αρκετά 
χρόνια μετά την αγορά του εργαλείου σας. Για να μπορείτε να το απολαμβάνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.stihl.gr

ANDREAS STIHL AE 
Τατοΐου 45 
136 77 Αχαρνές ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: 210 - 800 2500 E-Mail: A.Stihl@stihl.gr 
Φαξ: 210 - 800 2290 www.stihl.gr




