HD 17/14-SX Plus
Studenovodný vysokotlakový čistič
s trojfázovým motorom
Obj. číslo: 1.286-931.0
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- 4-pólový, vodou chladený elektromotor
- Obojstranné uloženie pre vysokotlakovú
hadicu
- Vysoký prietok a vynikajúci oplachovací
účinok
Druh prúdu (Ph/V/Hz): 3 / 400 / 50
Pracovný tlak (bar): 30-140
Prietok (l/h): 650-1.700
Max. tlak (bar): 154
Príkon (kW): 9,4
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg): 76
Hadica (m): 15 m VT-hadica

náš tip

€ 2.960,€ 3.552,- s DPH
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HD 10/25 - 4 SX Plus

NT 70/2 Adv

Tam, kde každý deň vzniká
veľké množstvo špiny

Vysávač s 2 motormi
a vysokým sacím výkonom
na mokro-suché vysávanie

(Obj. č.: 1.286-927.0)
- Najvyšší tlak vo svojej triede
- Vynikajúce odplavovanie špiny
- 4-pólový, vodou chladený motor
Prietok (l/h): 500 - 1000
Tlak (bar/MPa): 30-250 / 3-25
Druh prúdu (Ph/V/Hz): 3/400/50
Príkon (kW): 9,2
Max. teplota (°C): 60
Vysokotlaková hadica (m): 20

(Obj. č.: 1.667-278.0)
- 2 motory
- jednoduché vyprázdňovanie
- 70 l nádoba
- integrované odkladanie príslušenstva
Max. príkon (W): 2.400
Podtlak (mbar): 254
Prietok vzduchu (l/s): 2 x 74
Objem nádoby (l): 70

€ 1.980,-

€ 850,-

€2.376,- s DPH

€ 1.020,- s DPH

Mokré aj suché vysávanie

SG 4/4

KM 75/40 W G

Kompaktný výkonný parný čistič
s tlakom pary 4 bar s plynulou
reguláciou množstva pary
a funkciou Vapo-Hydro

Čisté príjazdové cesty, sklady,
skleníky - zametajte rýchlo a dôkladne

(Obj. č.: 1.092-104.0)
- Systém s 2 nádržami
- Funkcia VapoHydro na reguláciu intenzity
pary príslušnému čisteniu
- Priečinok na odkladanie príslušenstva
Vykurovací výkon (W): 2.300
Tlak pary (bar): 4
Teplota kotla (°C): 145
Objem nádrže (l): 4

€ 1.040,-

(Obj. č.: 1.049-205.0)
- Mechanický oklep filtra
- Jednoduchá údržba
- Výkonný filtračný systém
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm): 750
Max. plošný výkon (m2/h): 3.375
Pohon:: 4-taktný benzínový motor Honda
Nádoba na nečistoty (l): 40
Pracovná rýchlosť (km/h): 4,5
Výkon motora (kW): 3,3

€ 3.800,€ 4.560,- s DPH

€ 1.248,- s DPH

do 4.000 m2

BR 40/10 C Adv
Kompaktný umývací automat s obojsmerným
nehlučným umývaním a vysávaním,
sklápacím držadlom a snímateľnými nádržami
(Obj. č.: 1.783-311.0)

55_2020_cieľové_letáky

- 2 rýchlo rotujúce valcové kefy s vysokým prítlakom
- Nízka podjazdová výška, možnosť zložiť nádrž
- S integrovaným riadením prítoku vody a prítlaku kief
Pracovná šírka kief (mm): 400
Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 10/10
Max. plošný výkon (m2/h): 400

Pečiatka predajcu:

€ 2.390,€ 2.868,- s DPH

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2020. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.
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