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KOŠE NA PSIE EXKREMENTY
VYSÁVAČ

Kôš na psie exkrementy „FIDO” 25 l
Typ: 3822 (bez zásobníka na sáčky)

- Vyrobený z odolného plastu, veko je robustné samouzatvárateľné.
- Kôš je vybavený vyberateľnou plastovou nádobou s nerezovým

držiakom a univerzálnym zámkom.
- Vnútornú nádobu je možné ľahko vysypávať, čistiť aj

dezinfikovať.
- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na

zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.
- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).

Typ: 3822-Z (so zásobníkom na sáčky)

Typ: 7139 Sáčky na psie exkrementy ku košom 3822-Z 
a 3823-Z (20 roliek po 50 sáčkov). 
Sáčky sú z biologicky rozložiteľného materiálu.

Vysávač drobného odpadu a exkrementov
Typ: 3825

- Je možné spoľahlivo využiť všade tam, kde je nutné zabezpečiť
poriadok a čistotu. Hlavne v parkoch, detských ihriskách,
verejných priestranstvách miest. Výborne sa osvedčil na zber
nedopalkov,  drobných odpadov a psích exkrementov.

- Doporučená doba používania od 1 do 4 hodín denne. V prípade
potreby intenzívnejšieho využitia vysávača žiadajte individuálnu
ponuku.

Kôš na psie exkrementy „RETRIEVER” 35 l
Typ: 3823 (bez zásobníka na sáčky)
- Nádoba koša je vyrobená z odolného plastu, vhadzovací otvor

z lakovanej ocele.

- Nádoba je vybavená rámčekom na vrecia. Veko je vybavené
trojhranným zámkom.

- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na
zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.

- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).

Typ: 3823-Z (so zásobníkom na sáčky)

Technické dáta:
Motor ........................................ dvojtaktný Stihl 
Zdvihový objem ....................... 27,2 cm3

Výkon ....................................... 0,7 kW / 0,95 k. 
Zmes paliva .............................. 1:50 
Palivo ........................................ Natural 95 
Max. prietok vzduchu ............. 710 m3/hod. 
Objem zbernej nádoby ........... 120 l 
Priemer sacej hadice ................ 60 mm
Hmotnosť .................................. 26 kg
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380 x 315 x 570 mm

25 l3,7 kg

450 x 297 x 675 mm

35 l7,1 kg

Typ: 7139

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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