Дизелови станции - 2500 и 5000 литра

Цена: 6100 лв.
Номер на обявата: 103776
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Внос
Модел: Други Дизелови станции - 2500 и 5000 литра
Година: 2020
Дизелова станция 5000 литра:
НОВА 2020 година
Цена: 7 600 лева без ДДС
В наличност: Да
Спецификации:
• НОВА – произведена 2020 година;
• номинален капацитет от 5000 литра;
• размери:
* диаметър с разпределителна кутия: 2950 мм;

резервоар);
• дебелина на стената на външния резервоар 6-9 mm (тест за сблъсък на пълен резервоар);
• материал: чист полиетилен (нерециклируем);
• производителност на помпата PA70: до 70 л / мин.;
• Електронен брояч AP24;
• А60 автоматична дюза за зареждане;
• подсилен маркуч за налягане 6м;
• Индикатор за нивото на горивото ;
• пистолетна дръжка;
• ревизионен люк във външен резервоар от 16 инча;
• инспекционен люк във вътрешния резервоар;
• голяма разпределителна кутия;
* Възможно е да свържете до 6 резервоара!
Дизелова станция 2500 литра
НОВА 2020 година
Цена: 6 100 лева без ДДС
В наличност: Да
Спецификации:
• НОВА – произведена 2020 година;
• номинален капацитет 2500 литра;
• размери:
* дължина 2200 мм;
* широчина 1800 мм (диаметър);
* височина 2021 мм;
• тегло 220 кг;
• дебелина на стената на вътрешния резервоар 8-11 mm (тест за сблъсък на празен
резервоар);
• дебелина на стената на външния резервоар 6-9 мм (тест за сблъсък на пълен резервоар);
• материал: чист полиетилен (нерециклируем);
• Размерът и капацитетът на резервоара може да варира до +/- 5%.;
• помпа PA 70 - ефективност до 70 л / мин.;
• автоматична дюза A60 с шарнирно съединение;
• подсилен маркуч за налягане;
• електронен уред AP24;
• дръжка на дюзата;
• люк на ревизия във външен резервоар 16 инчов;
• инспекционен люк във вътрешния резервоар;
• голяма разпределителна кутия;
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