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Εύκολο ζηην τρήζη 

Χαρακηηριζηικό: Εύθοιο ζηελ τρήζε 

 

Πλεονέκηημα: Στεδηαζκέλο κε 
γλώκολα ηολ τρήζηε. Ποιιά 
ταραθηερηζηηθά ηα οποία θάλοσλ ηο 
κετάλεκα εύθοιο ζηελ τρήζε: 
Σύζηεκα εθθίλεζες Soft start, 
δηαθόπηες ζβεζίκαηος ασηόκαηες 
επαλαθοράς, αποηειεζκαηηθό 
ζύζηεκα απόζβεζες θραδαζκώλ, 
αποκάθρσλζε θασζαερίφλ καθρηά 
από ηολ τεηρηζηή, θηλεηήρας τακειής 
εθποκπής ζορύβοσ.  

 

Σημαίνει: Ο θαηαλαιφηής παίρλεη έλα 
προχόλ ηο οποίο είλαη ζτεδηαζκέλο λα 
κπορεί λα τρεζηκοποηεζεί γηα 
κεγαιύηερα τροληθά δηαζηήκαηα 
εργαζίας, κε άλεζε θαη αζθάιεηα. 

 

 



Απόδοζη κοπής 

Χαρακηηριζηικό: Απόδοζε θοπής 

 

Πλεονέκηημα: Τα υαιίδηα 
κπορληούρας ηες McCulloch 
ταραθηερίδοληαη από συειή ηατύηεηα 
θοπής θαη είλαη εθοδηαζκέλα κε 
ιεπίδες δηπιής όυες κε δηάθελο 28 
mm. 

 

Σημαίνει: Ο θαηαλαιφηής παίρλεη έλα 
κετάλεκα αποδοηηθό θαη ηζτσρό ηο 
οποίο κπορεί λα θόυεη θιαδηά πάτοσς 
έφς θαη 20 mm.  



Χαμηλό βάρος 

Χαρακηηριζηικό: Φακειό βάρος 

 

Πλεονέκηημα: Φακειό βάρος θαη 
ηζορροπεκέλο κετάλεκα.  

 

Σημαίνει: Η θοπή ζάκλφλ κπορεί λα 
είλαη θοσραζηηθή εργαζία. Ασηά ηα 
κεταλήκαηα έτοσλ ζτεδηαζηεί έηζη 
ώζηε ε εργαζία λα πραγκαηοποηείηαη 
εύθοια θαη γρήγορα.   



McCulloch Hedge Trimmer 2017 

SUPERLITE 4528 ERGOLITE 6028 

 

Χαρακηηριζηικά 

 

• Σύζηεκα εθθίλεζες Soft start 

• Λεπίδα δηπιής όυες 

• Ελζφκαηφκέλος προθσιαθηήρας 

• Αληηθραδαζκηθό ζύζηεκα 

• Μεγάιο δηάθελο δοληηώλ 28mm 

 

 

• Σύζηεκα εθθίλεζες Soft start 

• Λεπίδα δηπιής όυες 

• Ελζφκαηφκέλος προθσιαθηήρας 

• Αληηθραδαζκηθό ζύζηεκα 

• Μεγάιο δηάθελο δοληηώλ 28mm 

 

 

Επιπλέον ταρακηηριζηικά  

 

+ Περηζηρεθόκελε πίζφ τεηροιαβή 

+ 60 cm κήθος ιεπίδας 

Ιζτύς (kW) 

Κσβιζμός (cc) 

Βάρος (kg) 

Μήκος λεπίδας (cm)  

• 0,6 

• 22 

• 4,8 

• 45 

• 0,6 

• 22 

• 4,9 

• 60 



Κηλεηήρας τακειού ζορύβοσ 

Ελζφκαηφκέλος προθσιαθηήρας 

 

Φεηροθίλεηε αληιία 
θασζίκοσ (ποσάρ) 

Αποκάθρσλζε 
θασζαερίφλ καθρηά 
από ηολ τεηρηζηή 

 

SUPERLITE 4528 

Μεγάιο άλοηγκα ιεπίδφλ 

Υυειή ηατύηεηα θοπής 

Σύζηεκα 
εθθίλεζες                          
Soft start 

Εύθοιε αθαίρεζε θίιηροσ 
αέρα τφρίς ηελ τρήζε 
εργαιείφλ 

Λεπίδες δηπιής όυες κήθοσς 45 cm 

Σύζηεκα απόζβεζες 
θραδαζκώλ 



Fuel pump 

Περηζηρεθόκελε 
τεηροιαβή 

Hedge Trimmers 2012 
ERGOLITE 6028 

Σύζηεκα 
εθθίλεζες                          
Soft start 

Φεηροθίλεηε αληιία 
θασζίκοσ (ποσάρ) 

Εύθοιε αθαίρεζε θίιηροσ 
αέρα τφρίς ηελ τρήζε 
εργαιείφλ 

Κηλεηήρας τακειού ζορύβοσ 
Λεπίδες δηπιής όυες κήθοσς 60 cm 

Υυειή ηατύηεηα θοπής 

Ελζφκαηφκέλος προθσιαθηήρας 

 

Αποκάθρσλζε 
θασζαερίφλ καθρηά 
από ηολ τεηρηζηή 

 

Σύζηεκα απόζβεζες 
θραδαζκώλ 



www.mcculloch.com 

 


