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Ponorné kalové čerpadlo WEDA D30N FS 400V
Na námi prodávané stroje značky WEDA PUMP provádíme autorizovaný servis s nabídkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Elektrické kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 30 patří do skupiny nejprodávanějších čerpadel.
Je vyrobené z lehké hliníkové slitiny odolné proti abrazi a chemickému zatížení. Je vhodné pro náročné aplikace.
Profesionální ponorná kalová čerpadla WEDA PUMP patří svou kvalitou ke špičce na světovém trhu.
Čerpadla vynikají zejména díky svému vysokému výkonu v porovnání ke své hmotnosti.
Nejčastější využití nacházejí ve stavebním průmyslu a u hasičských záchranných sborů. Využít je lze také v zahradnictví,
chovu ryb a přečerpávání.
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Charakteristika a přednosti
• tělo čerpadla vyrobené z lehké hliníkové slitiny - vyjímečně
nízká hmotnost
• vysoký objemový výkon
• velice snadná manipulace
• nízký příkon = nízké provozní náklady
• motor chlazený kapalinou proudící pláštěm čerpadla
• oběžné kolo vyrobené z kvalitní legované oceli odolné proti
abrazi a chemickému působení
• částice, které projdou sacím košem, projdou celým
čerpadlem
• dvojitá ochrana proti přehřátí - tepelná ochrana
• čerpadlo po 10 minutách běhu na prázdno samo vypne
• otočná příruba výtlačné hadice
• vysoce kvalitní zpracování

Ceníková cena:

52.129,- Kč
(63.076,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

Ponorné kalové čerpadlo WEDA 30 si můžete zapůjčit k vyzkoušení v naší půjčovně stavebních strojů.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na ponorná kalová čerpadla Atlas Copco WEDA PUMP je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

