Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024

SG 71
Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματική χρήση

Μοντέλο

SG 71
42550194970

Τιμή

115,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματική χρήση. Ο μοχλός της αντλίας
στερεώνεται δεξιά ή αριστερά εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση
χειρισμού, με δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους και του μήκους.
Ποιοτικές ζώνες και ανατομικό μαξιλαράκι πλάτης για υψηλή άνεση
στη μεταφορά. Εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με μανόμετρο.

Τεχνικές λεπτομέρειες



Βάρος kg

5

Χωρητικότητα δοχείου l

18

Χαρακτηριστικά



Βασικός εξοπλισμός
Λαβή μεταφοράς
Η πρακτική λαβή μεταφοράς με διάταξη του βάρους της συσκευής εξασφαλίζει την εύκολη μεταφορά της, χωρίς κλίση.

Ακροφύσιο κοίλου κώνου
Παραδίοδεται με μπεκ κοίλου κώνου από ορείχαλκο: Πρόσθετα μπέκ είναι διαθέσιμα ως αξεσουάρ

Διαφανές δοχείο
Χάρη στο διαφανές δοχείο είναι εύκολο να δει κανείς τη στάθμη του υγρού.

Έξοδος σωλήνα
Η έξοδος του σωλήνα είναι τοποθετημένη στο κέντρο του δοχείου έτσι ώστε ο χρήστης έχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων όταν εργάζεστε με
τον ψεκαστήρα.

'Εξυπνος δοσομετρητής
Το καπάκι του δοχείου διαθέτει δοσομετρητή για 10ml, 20ml και 50ml.
/

Εργονιμική βαλβίδα ρύθμισης
Η εργονομική βαλβίδα ρύθμισης προσφέρει υψηλή άνεση και ακρίβεια.

Θήκη σωλήνα
Η ειδική αυτή θήκη επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση του ψεκαστήρα κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Προστασία αντλίας
Η αντλία τοποθετείται στο δοχείο εσωτερικό και προστατεύεται από ζημιές και φθορές.

Αξεσουάρ



Για SG 11, SG 31, SG 51, SG 71
Αποτελείται από δύο μπέκ επίπεδης δέσμης και δύο μπεκ κοίλου
κώνου. Το μπέκ επίπεδης δέσμης είναι ιδανικό για ψέκασμα σε
επιφάνειες, ενώ το μπέκ κοίλου κώνου για ψέκασμα μεμονομένων
φυτών.

17,90 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

 Δέσμευση προϊόντων



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.
 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.
 Προσωπική παράδοση



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

/

