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ZMYWARKI PROWADZONE

              

SYLGT25C ZB25C   15 L / 17 L   350 mm  450 mm      1 220-240 (50Hz)  1300 m2/h      40,0 kg     7 600,00

SYLGT25B ZB25B   15 L / 17 L   350 mm  450 mm      1     24V (2x12)  1300 m2/h      40,5 kg     8 900,00

KOD           MODEL     zbiornik wody     szerokość                               ilość              zasilanie                wydajność             waga                  cena netto       
                                   czystej/brudnej   czyszczenia                           szczotek                                                                   (bez baterii)                 PLN

szerokość 
   ssawy 
    tylnej

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                     MS00018             224,00 zł netto                                                            
komplet baterii                           DP00022             na zapytanie
prostownik wbudowany             CD00009             na zapytanie

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                             MS00019             288,00 zł netto

gumy ssawy             przednia    WG00117              63,00 zł netto
                                 tylna          WG00118              61,00 zł netto
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SYLGT50C ZB50C   50 L / 50 L   500 mm  815 mm      1 220-240 (50Hz)  1950 m2/h      90,0 kg     9 600,00

SYLGT50B ZB50B   50 L / 50 L   500 mm  815 mm      1          24V  1950 m2/h      71,0 kg   13 400,00

SYLGT50BT ZB50BT   50 L / 50 L   500 mm  815 mm      1          24V  1950 m2/h      80,0 kg na zapytanie

ZMYWARKI PROWADZONE

KOD         MODEL      zbiornik wody     szerokość                               ilość               zasilanie                wydajność                waga                cena netto       
                                   czystej/brudnej   czyszczenia                           szczotek                                                                      (bez baterii)               PLN

szerokość 
   ssawy 
    tylnej

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                     PT00019             295,00 zł netto                                                            
komplet baterii                           DP00027          2490,00 zł netto
prostownik nabudowany            PZ00055B          na zapytanie

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                             PT00020E          315,00 zł netto

gumy ssawy             przednia    WG00005B          87,40 zł netto
                                 tylna          WG00006B          92,80 zł netto
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ZMYWARKI PROWADZONE

              

SYLGT55B ZB55B   55 L / 55 L   500 mm  815 mm      1          24V  1950 m2/h       82,0 kg   14 780,00

SYLGT55BT ZB55BT   55 L / 55 L   500 mm  815 mm      1          24V  1950 m2/h       89,5 kg na zapytanie

KOD         MODEL      zbiornik wody     szerokość                               ilość               zasilanie                wydajność                waga                cena netto       
                                   czystej/brudnej   czyszczenia                           szczotek                                                                      (bez baterii)               PLN

szerokość 
   ssawy 
    tylnej

      cena 
promocyjna

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                     PT00019             295,00 zł netto                                                            
komplet baterii                           DP00027          2490,00 zł netto
prostownik nabudowany            PZ00055B          na zapytanie

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                             PT00020E          315,00 zł netto

gumy ssawy             przednia    WG00005B          87,40 zł netto
                                 tylna          WG00006B          92,80 zł netto
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ZMYWARKI SAMOJEZDNE

       KOD               

SYLGT70B70 ZB70B70   70 L  / 70 L   560 mm    705 mm      1      24V  3000 m2/h       110 kg    26 590,00

                    MODEL           zbiornik wody        szerokość                                  ilość          zasilanie        wydajność           waga              cena netto       
                                         czystej / brudnej    czyszczenia                              szczotek                                                     (bez baterii)              PLN

      szerokość 
          ssawy 
          tylnej

      cena 
promocyjna

Produkt dostępny w sprzedaży od stycznia 2016 roku. 

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                     PT00030             588,00 zł netto                                                            
komplet baterii                           DP00027          2490,00 zł netto
prostownik wbudowany             PZ00070B           na zapytanie

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                             MS00034           445,00 zł netto

gumy ssawy             przednia    WG70009            92,00 zł netto
                                 tylna          WG70008            98,00 zł netto

easy dose system                     HD00070Z        1840,00 zł netto
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ZMYWARKI SAMOJEZDNE

       KOD               

SYLGT110B85 ZB110B85   105 L / 110 L   850 mm  1120 mm      2      24V  5525 m2/h      251  kg    44 400,00

                    MODEL           zbiornik wody        szerokość                                  ilość          zasilanie        wydajność           waga              cena netto       
                                         czystej / brudnej    czyszczenia                              szczotek                                                     (bez baterii)              PLN

      szerokość 
          ssawy 
          tylnej

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                                                                             
komplet baterii                           
prostownik wbudowany            

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                            

gumy ssawy             przednia    
                                 tylna          
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      nowość



ZMYWARKI SAMOJEZDNE

       KOD               

SYLGT115B70 ZB115B70   112 L / 115 L   700 mm    850 mm      1      24V  4550 m2/h       255 kg na zapytanie

SYLGT155B85 ZB115B85   112 L / 115 L   850 mm  1010 mm      1      24V  5525 m2/h       261 kg   50 900,00

                    MODEL           zbiornik wody        szerokość                                  ilość          zasilanie        wydajność           waga              cena netto       
                                         czystej / brudnej    czyszczenia                              szczotek                                                     (bez baterii)              PLN

      szerokość 
          ssawy 
          tylnej

wyposażenie standardowe:    kod:            cena:                                   

 

szczotka standard                     MS00030            370,00 zł netto                                                            
komplet baterii                           DP00027          4972,00 zł netto
prostownik wbudowany             PZ00070B           na zapytanie

wyposażenie opcjonalne 

i materiały eksploatacyjne:    kod:           cena:

trzymak padu                             MS00034           526,82 zł netto

gumy ssawy             przednia    WG70009          135,82 zł netto
                                 tylna          WG70008          286,80 zł netto

easy dose system                     HD00070Z        1840,00 zł netto
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