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• Tap ‘n Go™ 

• Δηαθόπηεο 
ζβεζίκαηνο 
απηόκαηεο 
επαλαθνξάο 

• Εύθνιε 

πξόζβαζε ζην 

θίιηξν αέξα 

 

Δπιπλέον 

Πλεονεκηήμα

ηα 

• Δηαηξνύκελνο 

άμνλαο γηα 

εύθνιε 

κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε 

 

 

+ Δπλαηόηεηα 

ρξήζεο 

εμαξηεκάηωλ 

+ πκπιέθηεο 

+ ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

 

+ Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

+ πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

+ Μνλή 

εμάξηπζε 

• Δπλαηόηεηα 

ρξήζεο 

εμαξηεκάηωλ 

• πκπιέθηεο 

• ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

+ Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

+ πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

+ Μνλή 

εμάξηπζε (P) 

+ Δηπιή 

εμάξηπζε (B)  

• πκπιέθηεο 

 

+ Εξγνλνκία 

• Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

• πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

• Μνλή 

εμάξηπζε 

• Δπλαηόηεηα 

ρξήζεο 

εμαξηεκάηωλ 

• πκπιέθηεο 

• ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

+ Λαβή 

πνδειάηνπ 

+ Δηπιή 

εμάξηπζε  

• Εξγνλνκία 

• Ιζρύο 

• Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

• πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

• πκπιέθηεο 

• ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

+ 4ρξνλνο 

θηλεηήξαο 

• Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

• πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

• Μνλή 

εμάξηπζε 

• Δπλαηόηεηα 

ρξήζεο 

εμαξηεκάηωλ 

• πκπιέθηεο 

• ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

 

+ Κηλεηήξαο 

OxyPower 

• Λαβή 

πνδειάηνπ 

• Δηπιή 

εμάξηπζε  

• Ιζρύο 

• Πεξηιακβάλεη 

δίζθν θνπήο 

• πλδπαζηηθόο 

πξνθπιαθηήξαο 

• πκπιέθηεο 

• ύζηεκα 

εθθίλεζεο Soft 

Start 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ (kg) 

• 0,6 

• 25 

• 3,9 

• 0,75 

• 26 

• 5,0 
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• 26 
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• 0,9 

• 33 

• 7,0 

• 0,8 

• 28 

• 5,4 

 

• 0,8 

• 28 

• 5,5 

 

• 0,73 

• 28 

• 7,3 

• 1,5 

• 40 

• 7,3 



Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

TRIMMAC 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 
αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

Δηαηξνύκελνο άμνλαο γηα εύθνιε 
απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 

Χακειό βάξνο 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,6 

• 25 

• 3,9 



ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

Trimmers and Brushcutters  2012 
T26 CS 

πκπιέθηεο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιιά 
εμαξηήκαηα 

 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο 

Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 
αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,75 

• 26 

• 5,0 



ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

πκπεξηιακβάλεηαη δίζθνο ρνξηνθνπήο 4 
δνληηώλ 

πλδπαζηηθόο 
πξνθπιαθηήξαο 

Trimmers and Brushcutters  2012 
B26 PS 

πκπιέθηεο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιιά 
εμαξηήκαηα 

 

 Γωληαθή κεηάδνζε θίλεζεο 

Πεξηιακβάλεηαη κνλή 
εμάξηπζε 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 

αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,75 

• 26 

• 5,4 



Trimmers and Brushcutters  2012 
B33 B & B33 P 

Πεξηιακβάλεηαη δίζθνο 
ρνξηνθνπήο 3 δνληηώλ 

πλδπαζηηθόο πξνθπιαθηήξαο 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

Εύθνιε αθαίξεζε 
θίιηξνπ αέξα ρωξίο 
ηελ ρξήζε εξγαιείωλ 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ 
(πνπάξ) 

πκπιέθηεο 

Πεξηιακβάλεηαη δηπιή εμάξηπζε 

Ρπζκηδόκελε ιαβή πνδειάηνπ Ρπζκηδόκελε ιαβή Loop 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,9 

• 33 

• 7,0 

Πεξηιακβάλεηαη 
κνλή εμάξηπζε 



ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

πκπεξηιακβάλεηαη δίζθνο ρνξηνθνπήο 4 
δνληηώλ 

πλδπαζηηθόο 
πξνθπιαθηήξαο 

Trimmers and Brushcutters  2012 
B28 PS 

πκπιέθηεο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιιά 
εμαξηήκαηα 

 

 Γωληαθή κεηάδνζε θίλεζεο 

Πεξηιακβάλεηαη κνλή 
εμάξηπζε 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 

αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,8 

• 28 

• 5,4 



Χεηξνιαβέο ηύπνπ 
πνδειάηνπ 

Trimmers and Brushcutters  2012 
B28 B 

Πεξηιακβάλεηαη δηπιή εμάξηπζε 

ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 
αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

πλδπαζηηθόο 
πξνθπιαθηήξαο 

 Γωληαθή κεηάδνζε θίλεζεο 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

πκπεξηιακβάλεηαη δίζθνο ρνξηνθνπήο 4 
δνληηώλ 

πκπιέθηεο 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,8 

• 28 

• 5,5 



B428 PS 

πκπεξηιακβάλεηαη 
δίζθνο ρνξηνθνπήο 4 
δνληηώλ 

πλδπαζηηθόο 
πξνθπιαθηήξαο 

Κεθαιή κεζηλέδαο  
Tap ‘n Go™ 

Πεξηιακβάλεηαη κνλή 
εμάξηπζε 

4ρξνλνο θηλεηήξαο  

(ρωξίο αλάγθε δεκηνπξγίαο 

κείγκαηνο θαπζίκνπ) 

ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

Εύθνιε αθαίξεζε 
θίιηξνπ αέξα ρωξίο 
ηελ ρξήζε εξγαιείωλ 

Χεηξνθίλεηε αληιία 
θαπζίκνπ (πνπάξ) 

πκπιέθηεο 

Δηαηξνύκελνο 
άμνλαο 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 0,73 

• 28 

• 7,3 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
κε πνιιά εμαξηήκαηα 

 



Μεγάιεο ρωξεηηθόηεηαο 
δνρείν θαπζίκνπ, 1-litre 

Κηλεηήξαο 
OxyPower™ 

Trimmers and Brushcutters  2012 
B40 B 

ύζηεκα εθθίλεζεο  

Soft start 

Χεηξνθίλεηε αληιία θαπζίκνπ (πνπάξ) 

Εύθνιε αθαίξεζε θίιηξνπ 
αέξα ρωξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείωλ 

Πεξηιακβάλεηαη δηπιή εμάξηπζε 

πλδπαζηηθόο 
πξνθπιαθηήξαο 

 Γωληαθή κεηάδνζε θίλεζεο 

Κεθαιή κεζηλέδαο  

Tap ‘n Go™ 

πκπεξηιακβάλεηαη δίζθνο ρνξηνθνπήο 3 
δνληηώλ 

Δηαθόπηεο ζβεζίκαηνο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο 

πκπιέθηεο 

Ιζσύρ (kW) 

Κςβιζμόρ (cc) 

Βάπορ  (kg) 

• 1,5 

• 40 

• 7,3 



Δξαπηήμαηα πολςμησανήμαηορ 

Ψαλίδι 

Μποπνηούπαρ 
Καλλιεπγηηήρ Φςζηηήπαρ Κόθηηρ Άκπων Κονηαποππίονο 

MTO001 MTO002 MTO003 MTO004 MTO005 



Αξεζοςάπ UPM 

Γίζκοι κοπήρ 
Λάδια & 

Σςνηήπηζη 

Ιμάνηερ 

Καζεηίνερ Κεθαλέρ Πεηονιέρ 

Πποζηαηεςηικόρ 

εξοπλιζμόρ 



www.mcculloch.com 

 


