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Vysokotlaké vodní čerpadlo QP-402 + USB 64GB
Na námi prodávané čerpadla na vodu značky HONDA provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních
dílů. Na námi prodané čerpadlo na vodu nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Vodní čerpadla HONDA patří k celosvětově vyhledávaným strojům pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody.
Čerpadlo HONDA QP 402 vás překvapí svým výkonem, jednoduchým a spolehlivým startováním v jakýchkoli
podmínkách, snadnou údržnou a především dlohou provozuschopností. Jednoduše vás přesvědčí o vaší správné volbě.

Technické parametry
provedení čerpadla
max. průtok
sací hloubka
celkový výtlak
vstup / výstup
motor HONDA GX 240
objem palivové nádrže
max. spotřeba paliva
chlazení
garantovaná hlučnost
rozměry stroje (d x š x v)
hmotnost

vodní
1.800
8
28
100/100
5,9
5,3
1,4
vzduchem
106
695x495x645
59

l/min.
m
m
mm
kW
l
l/hod.
db(A)
mm
kg

Charakteristika a přednosti
•
•
•
•
•
•
•

kompaktní přenosné vodní čerpadlo
snadný přístup pro čištění
profi konstrukce pro nepřetržité použití
ocelový ochranný rám
spolehlivý a úsporný 4-taktní motor HONDA
jednoduchá obsluha
minutový průtok 1.800 l

Ceníková cena:
Akční cena:

43.793,- Kč
(52.990,- s DPH)

41.314,- Kč
(49.990,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

Mnoho vodohospodářů, zahrádkářů, chatařů, chovatelů, květinářů, profesionálních řemeslníků a celá řada jiných uživatelů
se může setkat s potřebou přečerpat, odčerpat určité množství vody, zásobit vodou zavlažovací systém, bazén, požární
nádrž a podobně. Rychlá manipulace, jednoduchost a nenáročná údržba i provoz a vysoký výkon, to jsou základní
vlastnosti vodních miničerpadel Honda. Špičková technologie mini 4-taktního motoru HONDA tvoří z těchto čerpadel
naprosto ojedinělý výrobek na trhu motorových čerpadel výkonové kategorie do 300l/min.

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na motorová čerpadla HONDA je poskytována záruka 24 měsíců.
Prodloužená záruka 5 let při pravidelné roční prohlídce.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Jsme autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

