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50m Afgrænsningskabel/Kanttråd for Gardena robotplæneklipper Ø2,7mm Erstatter 580 66
20-01, 4058-60

* Pris gældende 02.05.2023

Greenlight Battery Aps
Industriparken 31, Lind
DK-7400 Herning

Tel: 70 22 88 60

e-mail: info@batteri-butik.dk

EU Moms-nr.:
DK27927548

Størrelse: 2,7mm x 50m

139,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.

Forsendelsesomkostninger

 

 

gå til artiklen ... 

Afgrænsningskabel / Kanttråd.

Passer til robotplæneklippere, som f.eks.
Gardena R38Li
Gardena R40Li
Gardena R45Li
Gardena R50Li
Gardena R70Li
Gardena R75Li
Gardena R80Li
Gardena R100Li
Gardena R130Li
Gardena R160Li
Gardena R165
Gardena R180
Gardena Sileno
Gardena Sileno+
Gardena Sileno City smart
Gardena Sileno smart
Gardena SILENO minimo
Gardena SILENO life
Gardena SILENO life 700
Gardena SILENO life 800
Gardena SILENO life 1000
Gardena SILENO life 1500
Gardena Smart Sileno Life 700 Lona
Bosch Indego
Husqvarna Automower
Worx Landroid
Robomow
Viking Imow
Honda Miimo
Stiga Autoclip
og mange flere.

Afgrænsningskabel / Kanttråd der monteres i jorden i Danmark, kan være særdeles udsat.
Dette kabel er designet til dette klima, og den påvirkning kablet udsættes for.
Kappen er sikret mod solens stråler. og lederne er modstandsdygtige over for fugt.
Og holder derfor i mange år. Så slipper du for brud, og periodiske fejl.

Kan monteres med pløkker oven på græsset, som efter nogle uger, skjules helt i græsset.
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Sørg for kablet er stramt og jævnt når det monteres.
Man kan også vælge at lave en rille i græsplænen, og lægge afgrænsningskablet / kanttråden.

Sørg altid for at lave solide samlinger på afgrænsningskablet / kanttråden,
så slipper du fpr fejl og brud på ledningen i fremtiden.
Den bedste samling vil være at lodde kablet sammen, hvor der er samlinger.
Men man kan også med fordel benytte en samlemuffe med silicone, som beskytter samlingen mod fugt.

Kan afgrænsningskablet / kanttråden laves i et stykke, så er dette at foretrække,
så er mindre chance for fejl og brud i fremtiden.

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en en fejl på produktet,
der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt
uheld,
der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig
anvendelse.
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.
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