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Roçadeira FS 85
Desempenho e durabilidade a favor da natureza.

A roçadeira STIHL FS 85 pode ser utilizada na limpeza e manutenção do jardim, gramado, capim alto, macegas e ervas daninhas pouco densas. Também indicada para
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Capacidade do tanque de combustível (l) 0.44

Cilindrada (cm³) 25.4

Peso (kg) 1) 5.3

Potência (kW/cv) 0.95/1.3

Rot. lenta (rpm) 2800

Rot. máx. (rpm) 10500

Os sistemas de suporte STIHL facilitam os trabalhos de longa duração. Eles oferecem liberdade de locomoção durante o uso da máquina. Solicite
esclarecimento sobre o sistema de suporte adequado à sua máquina no revendedor autorizado. Imagem meramente ilustrativa.

Cinto de suporte

Dados técnicos

Itens de série

Modelos

acabamentos em jardins residenciais, sítios e na prestação de serviços. Versátil, possibilita a utilização de diversas ferramentas de corte.

FS 85 Roçadeira,DM 250-3 (lâmina 3 pontas)

FS 85 Roçadeira,GSB 230-2 (lâmina 2 pontas)

FS 85 Roçadeira,TrimCut 31-2 (fio de corte)
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O cabo multifuncional é usado em roçadeiras e podadores. Todas os elementos de manuseio para controle do motor estão integrados neste cabo.
Com isto é possível um manuseio simples e seguro - a mão sempre fica no cabo. O cabo multifuncional está integrado no cabo de manejo das
roçadeiras. Nas roçadeiras com cabo circular os elementos de manuseio estão integrados no eixo. Imagem meramente ilustrativa.

Cabo multifuncional

Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão que causam esforço do
operador. Com o ElastoStart, é proporcionado um arranque quase sem solavancos devido à um elemento amortecedor que absorve os picos de força.
Com isto tem-se um procedimento de arranque suave e com esforços reduzidos.

ElastoStart

Para sua segurança é oferecido um óculos de proteção que possui sistema de ventilação e uma ampla área de proteção.
Óculos de proteção

Os amortecedores reduzem a transmissão da vibração que é gerada pelo motor e pela ferramenta de corte. Isto faz com que o trabalho seja confortável
e com esforço reduzido. Imagem meramente ilustrativa.

Sistema anti-vibratório
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Arranque rápido diminuindo a quantidade de puxadas do sistema de arranque
Bomba de combustível manual (Purger)

Os sistemas de suporte STIHL facilitam os trabalhos de longa duração. Eles oferecem liberdade de locomoção durante o uso da máquina. Solicite
esclarecimento sobre o sistema de suporte adequado à sua máquina no revendedor autorizado. Imagem meramente ilustrativa.

Cinto duplo de suporte

Alguns itens são apresentados na área Tecnologia do Produto em maior detalhe.

Itens opcionais
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