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KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
VYSAVAČ

Koš na psí exkrementy „FIDO” 25 l

Typ: 3822 (bez zásobníku na sáčky)
- Vyroben z odolného plastu, víko je robustní samozavírací. 

- Koš je vybaven vyjímatelnou plastovou nádobou s nerezovým
držadlem a univerzálním zámkem.Vnitřní nádobu lze nejen
snadno vysypat, ale i čistit a desinfikovat.

- Koš se instaluje na ocelový zinkovaný sloupek vhodný 
k zabetonování (Typ: 6999), který je nutno přiobjednat zvlášť.

- Ke koši lze objednat balení sáčků (Typ: 7139).

Typ: 3822-Z (se zásobníkem na sáčky)

Typ: 7139 Sáčky na psí exkrementy ke košům 3822-Z a 3823-Z (20 rolí po 50 sáčcích)

Vysavač drobného odpadu a exkrementů
Typ: 3825

- Lze spolehlivě využít všude tam, kde je nutné zabezpečit
pořádek a čistotu. Zejména v parcích, dětských hřištích, veřejných
prostranstvích měst. Výborně se osvědčil pro sběr nedopalků,
drobných odpadků a psích exkrementů. 

- Doporučená doba použití od 1 do 4 hodin denně. V případě
potřeby intenzivnějšího využití vysavače žádejte individuální
nabídku.

Koš na psí exkrementy „RETRIEVER” 35 l

Typ: 3823 (bez zásobníku na sáčky)
- Nádoba koše je vyrobena z odolného plastu, vhozový otvor 

z lakované oceli. Nádoba je vybavena rámečkem na pytle. Víko
je opatřeno tříhranným zámkem.

- Koš se instaluje na ocelový zinkovaný sloupek vhodný 
k zabetonování (Typ: 6999), který je nutno přiobjednat zvlášť.

- Ke koši lze objednat balení sáčků (Typ: 7139).

Typ: 3823-Z (se zásobníkem na sáčky)

Technická data:
Motor ........................................ dvoutaktní Stihl 
Zdvihový objem ....................... 27,2 cm3

Výkon ....................................... 0,7 kW / 0,95 k. 
Směs paliva .............................. 1:50 
Palivo ........................................ Natural 95 
Max. průtok vzduchu .............. 710 m3/hod. 
Objem sběrné nádoby ............. 120 l 
Průměr sací trubice .................. 60 mm 
Hmotnost ................................. 26 kg 
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Typ: 7139
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