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Akční nabídka vibrační techniky Atlas Copco
Představujeme Vám jarní nabídku stavebních strojů společnosti Atlas Copco.
Akce je platná do 30. června 2017
LF 75 L 420mm
hmotnost
motor HONDA GX 160
rozměry hutnící desky (š x d)
vibrace H/A v odpružené rukojeti

79
4,1
420x570
1,2

kg
kW
mm
m/s2

Cena zahrnuje: ochranný rám, sklopnou odpruženou rukojeť,
závěs pro zvedání
Ceníková cena: 42.570,- Kč
Akční cena:
30.000,- Kč

LG 204 obousměrná vibrační deska
hmotnost
motor HONDA GX 200
rozměry hutnící desky (š x d)
hutnící síla

217
4,8
500x700
36

kg
kW
mm
kN

Cena zahrnuje: ochranný rám a antivibrační rukojeť
Ceníková cena: 146.950,- Kč
Akční cena:
111.000,- Kč

LG 204 obousměrná vibrační deska
hmotnost
motor HATZ 1B20
rozměry hutnící desky (š x d)
hutnící síla

231
3,1
500x700
36

kg
kW
mm
kN

Cena zahrnuje: ochranný rám a antivibrační rukojeť
Ceníková cena: 172.910,- Kč
Akční cena:
125.000,- Kč
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Pneumatické kladivo RTEX v sadě s příslušenstvím
Tato sada obsahuje:
Bourací kladivo RTEX - 25 kg, spotřeba vzd.1,05 m3/min
vysoký výkon, odpružená rukojeť
1 ks nástroje – špičák nebo plochý sekáč
1 ks plochá hadice X-LITE Ø20mm, délka 20 m vč. spojek
1 l Air-Oil do pneumatických kladiv
Akční cena: 33.750,- Kč

Motorové bourací kladivo Cobra PROi
úderová energie 60J, 25 kg, vibrace 3,8 m/s2

NEW!

Co je přínosem:
Méně paliva – ušetří až 30% díky optimálnímu spalování
Větší výkon – až o 10% větší výkon při všech otáčkách
Stejný stav naladění – méně běžné údržby
Jednodušší startování – bez ohledu na podnebí
Ceníková cena: 120.610,- Kč
88.000,- Kč
Akční cena:

Uvedené ceny jsou bez DPH.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na námi prodávané stroje provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Uvedené stroje jsou standardně skladem.
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