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5 rokov záruka

NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL
POSYPOVÉ VOZÍKY

Posypový vozík   Typ: 7384

- Vhodný na menšie plochy.

- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.

- Zásobník na 20 l materiálu.

- Plné plastové kolesá.

- Zásobník a rozmetacie zariadenie
z odolného plastu.

- Plynulé rozmetanie s voľbou intenzity
posypu.

- Šírka posypu 
od 1 do 4 metrov 
(podľa rýchlosti pojazdu).

- Dodávané 
v rozmontovanom stave.

Posypové vozíky
- Výborný pomocník pri údržbe komunikácií.

- Vhodné pre firemné aj privátne využitie.

- Zásobník na posypový materiál vyrobený z kvalitného sklolaminátu, ktorý zabezpečuje UV stálosť, stabilitu pri prudkých zmenách
teplôt, odolnosť proti korózii, vysokú pevnosť pri nízkych teplotách.

- Vhodné pre rôzne druhy posypových materiálov - piesok, štrk, soľ, atď.

Sklopná podporná noha.

Nádoby na posyp 
50, 100, 150, 300 l
- Vyrobené z vysokokvalitného polyetylénu.

- Robustná konštrukcia zaručuje vysokú
mechanickú odolnosť.

- Po odklopení veka je možné nádoby vzájomne
stohovať.

- Použiteľné na všetky druhy posypových
materiálov (soľ, piesok, štrk atď.).

- Odolné voči poveternostným vplyvom.

209,00

Posypový vozík   Typ: 7385

- Vhodný na veľké plochy.

- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.

- Zásobník na 35 l materiálu.

- Dušové kolesá Ø 260 mm.

- Zásobník a rozmetacie 
zariadenie z odolného 
plastu.

- Plynulé rozmetanie 
s voľbou intenzity posypu.

- Šírka posypu 
od 1 do 4 metrov 
(podľa rýchlosti pojazdu).

- Dodávané v rozmontovanom 
stave.

od 75,00

9 kg

285,00
11 kg

TYP NÁDOBA
NOSNOSŤ

(kg)
ROZMERY 

(mm)
CENA
(EUR)

4630 Nádoba na posyp 50 l 50 590 x 540 x 500 75,00
4631 Nádoba na posyp 100 l 100 720 x 660 x 590 103,00
4390 Nádoba na posyp 150 l 150 860 x 740 x 810 146,00
4391 Nádoba na posyp 300 l 300 1090 x 970 x 1030 243,00

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