
Artikuls Attēls Modelis Preces apraksts, tehniskā specifikācija
Cena EUR 

bez PVN

4933464961 M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™ ,mugursoma, šķidruma pumpis, smidzinātājs. 

Nozarē pirmais ar maināmu smidzinātāju un šķidruma tvertni, bez manuālas 

pumpēšanas. Maināmajā tvertnē iebūvēts izolēts pumpis, pievienots 

smidzinātājs un caurule, atdalot valkājamās detaļas no M18 ™ SWITCH 

TANK ™ bāzes. Pievienojiet un nomainiet tvertņu komplektus, lai novērstu 

reakciju starp dažādiem ķīmiskiem savienojumiem, kas ietaupa laiku un 

līdzekļus. 120 PSI (8.27 Bar) pumpja spiediens, kas ir regulējams atbilstoši 

prasībām. Svars ar batereju 5kg. Bez baterejas un lādētāja.

221.77

4933464962
M18 BPFPH-

401

M18™ SWITCH TANK™ ,mugursoma, šķidruma pumpis, smidzinātājs. 

Nozarē pirmais ar maināmu smidzinātāju un šķidruma tvertni, bez manuālas 

pumpēšanas. Maināmajā tvertnē iebūvēts izolēts pumpis, pievienots 

smidzinātājs un caurule, atdalot valkājamās detaļas no M18 ™ SWITCH 

TANK ™ bāzes. Pievienojiet un nomainiet tvertņu komplektus, lai novērstu 

reakciju starp dažādiem ķīmiskiem savienojumiem, kas ietaupa laiku un 

līdzekļus. 120 PSI (8.27 Bar) pumpja spiediens, kas ir regulējams atbilstoši 

prasībām. Svars ar batereju 5kg. Darbojas līdz pat 2h (12 tvertnes) ar 4.0 

Ah batereju. Komplektā ietilpst 1 x 4.0Ah REDLITHIUM™-ION batereja, 1x 

M12- M18 lādētājs.

321.77

4933464964
M18 BPFP-

CST

M18™ SWITCH TANK™ 15 litru pesticīdu / mēslošanas līdzekļu / apstrādes / 

herbicīdu / fungicīdu / insekticīdu / pretapledošanas līdzekļu ķīmiskā 

izsmidzinātāja tvertne. Pilnībā savietojama ar M18™ SWITCH TANK™.  

Gandrīz caurspīdīgais tvertnes materiāls ļauj kontrolēt atlikušā šķidruma 

daudzumu. Tvertnes lielā atvere un vākā integrētais rokturis, ļauj to viegli lietot 

un transportēt. Gumijotais smidzinātāja rokturis ļauj to lietot agresīvākā vidē 

un darbos, kā arī, smidzinātāja caurule ir viegli uzglabājama un 

transportējama to nesabojājot. Integrētais sietiņš novērš gružu iekļūšanu 

tvertnē. Pielāgojams smidzināšanas platums. Līdz pat 7,6m smidzināšanas 

attālums, 5 - spiediena regulēšanas režīmi. Noturīgs pret UV stariem un 

ķimikālijām. Svars 3,6 kg.

176.61

4933464965
M18 BPFP-

WST

M18™ SWITCH TANK™ 15 l ūdens izsmidzinātāja tvertne efektīvai ūdens 

padevei betona griešanai un urbšanai. Pilnībā savietojama ar M18™ SWITCH 

TANK™. Noderīgs arī vircas tvertņu un dažāda aprīkojuma mazgāšanai. 

Tvertnes lielā atvere un vākā integrētais rokturis, ļauj to viegli lietot un 

transportēt. Maināma šļūtene ar standarta dārza šļūtenes ātro savienojumu un 

izsmidzināšanas sprauslu - viegli piestiprināma pie betona griešanas un 

urbšanas iekārtām. Savietojams ar standarta dārza laistīšanas aksesuāriem. 

Integrētais sietiņš novērš gružu iekļūšanu tvertnē. 5 - spiediena regulēšanas 

režīmi. Noturīgs pret UV stariem . Svars 3,6 kg.

168.55

4933471371
M18 BPFP-

CCST

M18™ SWITCH TANK™ 15 l betona virsmu un veidņu smidzinātājs. Tvertne, 

kas paredzēta betona virsmu un veidņu apstrādei, nodrošina tūlītēju, 

pastāvīgu un regulējamu spiedienu līdz 120 PSI un izsmidzināšanas attālumu 

7,6 m. Pilnībā savietojams ar M18™ SWITCH TANK™ bāzi. Gandrīz 

caurspīdīgais tvertnes materiāls ļauj kontrolēt atlikušā šķidruma daudzumu. 5 

režīmu spiediena regulēšanas slēdzis ļauj regulēt spiedienu no 20 līdz 120 

PSI,  lai ātri un efektīvi pārklātu lielas virsmas. Tvertnes lielā atvere un vākā 

integrētais rokturis, ļauj to viegli lietot un transportēt. Integrētais sietiņš novērš 

gružu iekļūšanu tvertnē. Svars 3,6 kg

184.68

Preču pasūtījumu lūdzam veikt e-pastā: info@hct.lv , piegādi veiksim bez maksas.

Sargā sevi dezinficējot

HCT AUTOMOTIVE, Vienības gatve 181, Rīga, LV-1058, WWW.HCT.LV


