
ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   
MT 3500 S - 16” €189.00 

Από €269.08

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Μήκος λάµας:
*Βάρος:

38,9 cm3

2,0 hp / 1,5 kW
41 cm / 16” 
4,4 kg

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   
MT 4400 -18” €349.00 

Από €446.40

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Μήκος λάµας:
*Βάρος:

42,9 cm3

2,9 hp / 2,1 kW
46 cm / 18” 
4,3 kg

ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   
MT 4100 SP-16” €289.00 

Από €365.80

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Μήκος λάµας:
*Βάρος:

39,0 cm3

2,5 hp / 1,8 kW
41 cm / 16”
4,2 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ         
MT 6500 -18” €525.00 

Από €663.40

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Μήκος λάµας:
*Βάρος:

63,4 cm3

4,7 hp / 3,5 kW
46 cm / 18”
6,3 kg

• Η εταιρία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πρίν χρη-
σιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. • Η εταιρία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. • Οι τιμές προσφοράς ισχύουν μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100 Fax: 210 5193105 
e-mail: info@papadopoulos.com.gr · url: www.papadopoulos.com.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

* Βάρος χωρίς καύσιμα, λάμα και αλυσίδα.

STARK 3800 T

8460

STARK 3800 T

8460

STARK 4400 T

8530

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Χειρολαβή:
Βάρος:

Στάνταρ κοπτικά:
Περιλαµβάνει: 

36,2 cm3

1,8 hp / 1,3 kW
Τιµόνι
7,3 kg
Δίσκος & κεφαλή
Μεσινέζα και εξάρτυση

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Χειρολαβή:
Βάρος:

Στάνταρ κοπτικά:
Περιλαµβάνει: 

45,7 cm3

2,5 hp / 1,8 kW
Τιµόνι
8,1 kg
Δίσκος & κεφαλή
Μεσινέζα και εξάρτυση

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Χειρολαβή:
Βάρος:

Στάνταρ κοπτικά:
Περιλαµβάνει: 

40,2 cm3

2,1 hp / 1,6 kW
Τιµόνι
7,4 kg
Δίσκος & κεφαλή 
Μεσινέζα και εξάρτυση

Κυβισµός:
Ισχύς:  

Χειρολαβή:
Βάρος:

Στάνταρ κοπτικά:
Περιλαµβάνει: 

52,5 cm3

2,8 hp / 2,1 kW
Τιµόνι
8,2 kg
Δίσκος & κεφαλή 
Μεσινέζα και εξάρτυση

€289.00 
Από €427.80

€399.00 
Από €570.40

€319.00 
Από €460.72

STARK 4400 T

8530

€485.00 
Από €675.80



MTT 2500-10”
Το νέο κλαδευτικό αλυσοπρίονο EFCO MTT 2500-10” είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για όλες τις εργασίες του επαγγελμα-

τία. Αξιόπιστο και κατάλληλο για μια ευρεία σειρά εργασιών, 

όπως η κοπή υπό δύσκολη γωνία και το κλάδεμα σε «δύσκο-

λες» θέσεις.  Το νέο αλυσο  πρίονο διαθέτει έναν εξαιρετικό 

συνδυασμό χαμηλού βάρους, ισχύος και ευελιξίας στη χρή-

ση. Είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες κλαδέματος.

Η τεχνολογική εξέλιξη και βελτίωση του αλυσοπρίονου κα-

θώς και τα νέα χαρακτηριστικά, το κάνουν : 

1. Αξιόπιστο  2. Στιβαρό  3. Εύκολο στη συντήρηση  4. Ελαφρύ

Κυβισμός: 25,4 cm3   /  Ισχύς: 1,3 hp  / 1,0 kW 
Μήκος λάμας: 25,4 cm / 10”  /  *Βάρος: 2,7 kg

* Βάρος χωρίς καύσιμα, λάμα και αλυσίδα.

€310.00                            
Από €458.80

                
ΔΙΑΦΑΝΉ ΔΟΧΕΙΑ. 

Μπορούμε έτσι να διακρίνουμε 
εύκολα τα επίπεδα καυσίμου και 
λαδιού. 

                
Η εργονομία και η σωστή κατανομή του 

βάρους λόγω του εξαιρετικού σχεδια-

σμού από την (GIUGIARO DESIGN), κάνουν 

το συγκεκριμένο μοντέλο να διακρίνεται 

για τον εξαιρετικό χειρισμό σε κάθε θέση 

εργασίας, χωρίς κόπωση του χειριστή.  

Σχεδιασμένο από τον οίκο: 

                
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ 
ΧΩΡΙΣ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

Απλά ξεβιδώστε το κομβίο, το 
οποίο δεν αφαιρείται πλήρως 
για να μην χαθεί.

                
ΣΎΣΤΉΜΑ ΕΎΚΟΛΉΣ ΕΚΚΙΝΉΣΉΣ. 

Κάνει την εκκίνηση εύκολη για 
τον χρήστη, χωρίς «κλωτσήμα-
τα».

                
ΣΎΣΤΉΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΉΣΉΣ. 

Με ένα ατσάλινο ελατήριο και 
δύο λαστιχένια αντιδονητικά 
επιτυγχάνεται πλήρης απομό-
νωση του χρήστη από τις δονή-
σεις του κινητήρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

Κάνει τα πράγματα...efcoλα!

                
ΠΛΕΎΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΉΡΑΣ ΑΛΎΣΙΔΑΣ. 

Για γρήγορη ρύθμιση του 
τεντώματος της αλυσίδας.
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