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Benzínový hydraulický agregát LP 18 Twin PE
Na námi prodávané typy hydraulických agregátů značky Atlas Copco provádíme autorizovaný servis s
nabídkou náhradních dílů. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Tyto prověřené agregáty jsou ideálním pohonem pro širokou škálu aplikací v rozsahu průtoku oleje 20-40
l/min při tlaku 170 barů. Jsou lehké, kompaktní a snadno se skladují i převážejí, tak že je můžete velmi snadno
naložit i do osobního auta nebo malé dodávky.
Agregáty jsou vybaveny koly a rukojeťmi, což usnadňuje jejich přemisťování na staveništi.
Na tento typ agragátu (twin) je možné připojit dva pracovní stroje.

Technické parametry
motor BS Vanguard
průtočné množství oleje
maximální tlak
ETHMA třída
objem palivové nádrže
regulace výkonu
olejové čidlo
elektrický startér
včetně hadic
hladina akustického výkonu
hladina akustického tlaku
rozměry stroje (d x š x v)
hmotnost

13,2 / 18
2x20 / 1x40
145
C/E
8,5
ANO
ANO
ANO
NE
101
88
755 x 700 x 720
123

kW / Hp
l/min
barů
l

db(A)
Lp
mm
kg

Charakteristika a přednosti

Ceníková cena:

162.849,- Kč
(197.047,- s DPH)

Dostupnost:

do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

• Možnost připojit dva pracovní stroje
• Lehký, kompaktní a přenosný - vynikající k rychlému
nasazení
• Malá spotřeba paliva a nízké provozní náklady hospodárnost
• Nízká hlučnost
• Efektivní chlazení - zařízení pracuje vždy při správné
teplotě
• Vysoký výkon
• Možnost práce i v zimě
• Sklopná držadla
• Indikátor filtru - snadné rozpoznání okamžiku výměny
• Velká pojezdová kola
Řada agregátů je vybavena systémem POD (Power On Demand). Není-li používáno, uvede tento hydraulický regulační
systém automaticky motor do volnoběžných otáček, aby je po spuštění nářadí opět zvýšil.
Termostaticky řízený chladič oleje zajistí rychlé uvedení do provozní teploty a chrání hydraulický olej před přehřátím.
Správné pracovní teploty olej dosáhne během několika minut, a to i v zimě.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na hydraulické agregáty Atlas Copco 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%.

