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СЪДОВЕ ЗА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ
КОЛИЧКИ ЗА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

Посипваща количка Tип: 7384
- Подходяща за по- малки площи.

- Стабилна конструкция от неръждаема стомана.

- Контейнер за 20 л материал.

- Пластмасови колела.

- Контейнер и разпръскващо устройство 
от устойчива пластмаса.

- Равномерно разпръскване с възможност за
избор на интензивността на  засипването.

- Широчина на засипваната 
повърхност от 1 до 4 м 
(съобразно бързината на  
придвижването).

- Доставя се в разглобен 
вид.

Колички за насипни материали
- Отличен помощник при поддръжка на комуникационни съоръжения.

- Подходящо приложение във фирми и от частни лица.

- Контейнерът за насипни материали е изработен от качествен стъклен ламинат, което гарантира устойчивост 
на ултравиолетово лъчение, резки температурни промени и корозия. Изключителна издръжливост на ниски температури.

- Подходящи за разнородни насипни материали - пясък, чакъл, сол и др.

Сгъваем опорен крак.

Посипваща количка Tип: 7385

- Подходяща за големи пространства.

- Стабилна конструкция от неръждаема
стомана.

- Контейнер за 35 л материал.

- Помпащи се колела Ø 260 мм.

- Контейнер 
и разпръскващо 
устройство от устойчива 
пластмаса.

- Равномерно разпръскване 
с възможност за избор 
на интензивността 
на засипването.

- Широчина на засипваната 
повърхност от 1 до 4 м 
(съобразно бързината 
на придвижването).

- Доставя се 
в разглобен вид.

9 кг

11 кг

Тип название
товаро-

носимост (кг)
размери

(мм) 
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4630 Съд за нас. Материали 50 л 50 590 x 540 x 500 195,83 235,00
4631 Съд за нас. Материали 100 л 100 720 x 660 x 590 268,92 322,70
4390 Съд за нас. Материали 150 л 150 860 x 740 x 810 384,17 461,00
4391 Съд за нас. Материали 300 л 300 1090 x 970 x 1030 638,25 765,90

Съдове за насипни 
материали - 50, 100, 150, 300 л
- Изработени от висококачествен полиетилен.

- Устойчивата конструкция гарантира изключителна
издръжливост на механично повреждане.

- След като се отвори капакът, могат да 
се складират един в друг.

- Намират приложение при всички видове 
насипни материали (сол, пясък, чакъл и др.)

- Устойчиви на атмосферни 
влияния.

5 години гаранция

от 195,83
c ДДС: 235,00

553,42
c ДДС: 664,10

734,00
c ДДС: 880,80
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