
119

KOSZE NA PSIE ODCHODY
ODKURZACZ

Kosz na psie odchody „FIDO” 25 l

Typ: 3822 (bez zasobników na worki)
- Wykonany z wytrzymałego tworzywa, pokrywa

samozamykająca się.

- Kosz jest wyposażony w wyjmowaną wkładkę z tworzywa 
z metalowymi uchwytami oraz uniwersalny zamek.

- Wewnętrzny pojemnik można łatwo czyścić i dezynfekować.

- Kosz instaluje się na metalowym ocynkowanym słupku
przystosowanym do zabetonowania (Typ: 6999), który można
zamówić dodatkowo.

- Do kosza można dokupić  opakowanie worków (Typ: 7139).

Typ: 3822-Z (z zasobnikami na worki)

Typ: 7139 Torby na psie odchody do pojemników 
3822-Z oraz 3823-Z (20 rolek po 50 worków).

Odkurzacz do drobnych śmieci i odchodów
Typ: 3825

- Można łatwo użyć wszędzie tam, gdzie musimy utrzymać
porządek i czystość. Głównie w parkach, placach zabaw,
zabytkowych dzielnicach miast. Znakomicie sprawdza się przy
zbieraniu niedopałków, drobnych śmieci 
i psich odchodów.

- Zalecany czas pracy od 1 do 4 godzin dziennie. W przypadku
potrzeby intensywniejszego użycia odkurzacza przygotujemy
indywidualnie inną ofertę.

Kosz na psie odchody „RETRIEVER” 35 l

Typ: 3823 (bez zasobników na worki)
- Pojemnik kosza jest wykonany z trwałego plastiku, otwór

wrzutowy ze stali.

- Pojemnik jest zaopatrzony w uchwyt na worki. Pokrywa
posiada zamek na klucz trójkątny.

- Kosz instaluje się na metalowym ocynkowanym słupku
przystosowanym do zabetonowania (Typ: 6999), który można
zamówić dodatkowo.

- Do kosza można dokupić opakowanie worków (Typ: 7139).

Typ: 3823-Z (z zasobnikami na worki)

Dane techniczne:
Silnik.......................................... dwusuwowy Stihl 
Pojem. skokowa  ..................... 27,2 cm3

Moc .......................................... 0,7 kW / 0,95 k. 
Mieszanka paliw ...................... 1:50 
Paliwo ...................................... Natural 95 
Max. wydatek powietrza ........ 710 m3/godz.
Pojemność zasobnika .............. 120 l 
Średnica węża ssącego............. 60 mm
Waga ........................................ 26 kg
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450 x 297 x 675 mm

35 l7,1 kg

380 x 315 x 570 mm 25 l3,7 kg

Typ: 7139
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