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ZIMNÝ SORTIMENT RUČNÉHO NÁRADIA

* Odporúčaná predajná cena v EUR s DPH

 › ľahká a pevná

 › do -30°C mrazuvzdorná

 › odolná voči posypovej soli

 › 2 nášľapné hliníkové hrany 

 › stabilný hliníkový profil

 › pracovná šírka: 55 cm

 ›  vrátane hliníkovej násady s D-rukoväťou

 › ľahká a pevná

 › do -30°C mrazuvzdorná

 › odolná voči posypovej soli

 › stabilný hliníkový profil

 › pracovná šírka: 42

 ›  vrátane hliníkovej násady s D-rukoväťou

Názov LOPATA NA SNEH  SN-M 55/ZM-AD 120

EAN kód

Objednacie číslo 1166080
Pracovný záber 55 cm
BJ 5
Cena 38,90 €*

Názov LOPATA NA SNEH  SN-M 42/ZM-AD 120

EAN kód

Objednacie číslo 1164080
Pracovný záber 42 cm
BJ 5
Cena 32,90 €*

Názov IS-M/ZM 02 ŠKRABKA NA ĽAD S NÁSADOU

EAN kód

Objednacie číslo 71AQA003650
Pracovný záber 10 cm
BJ 10
Cena 10,90 €* do vypredania zásob

Názov SB-K LOPATA NA SNEH S KOLIESKAMI

EAN kód

Objednacie číslo 73AQD001650
Pracovný záber 60 cm
BJ 1
Cena 78,9 €* do vypredania zásob

Názov IC-M SEKÁČIK NA ĽAD

EAN kód

Objednacie číslo 2350000
Pracovný záber 15 cm
BJ 5
Cena 13,90 €* do vypredania zásob

 › efektívne čistenie snehu zo strechy

 › je vybavený mäkkou hranou

 › bezpečné čistenie prístreškov  
a zimných záhrad

 › sada obsahuje: multi-star® strešný 
odhŕňač snehu + Vario násada

 › vrátane násady ZM-V4 (220-400 cm)

Názov SR-M 60/ZM-V4 STREŠNÝ ODHŔŇAČ SNEHU

EAN kód

Objednacie číslo 1158080
Pracovný záber 60 cm
BJ 6
Cena 64,90 €*

 › na efektívne oškrabanie ľadu

 › hrany na hornej strane uvoľnia ľad

 › silikónová stierka na zahmlené okná

 › vrátane násady ZM 02

 › pracovná šírka: 10 cm

 › rukoväť sa dá pri odkladaní  
sklopiť bez použitia náradia

 › stabilita a nízka hmotnosť

 › odolné voči posypovej soli

 › pracovná šírka: 60 cm

 › ľahko odprace aj veľké  
množstvo snehu vďaka dvom  
valčekom na spodnej strane

 › extra tvrdený nôž

 › sekáč možno použiť aj na odstraňovanie 
nečistôt

 › vymeniteľný nôž

 › pracovná šírka: 15 cm

 › na použitie so všetkými multi-star® násadami
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Autorizovaný predajca:

Všetky texty a fotografie, údaje o rozmeroch a výkone boli pripravované s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútnu aktuálnosť uvedených informácií. 
Najmä sa nezaručuje, že výrobky zodpovedajú vyobrazeniam po stránke technickej, farebnej, tvarovej alebo vybavenia, alebo že výrobky zodpovedajú vyobrazeným proporciám.  

Zmeny v dôsledku chýb tlače alebo omylov sú vyhradené. Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a riaďte sa výstražnými označeniami na stroji samotnom. Zmeny cien sú vyhradené. 
Údaje v katalógu sú platné do vydania nového katalógu. Ceny sú platné od 22. 09. 2022 do 31 .12 .2022. 


