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Link do produktu: https://pajm.pl/wmp20x-pompa-spalinowa-chemiczna-honda-z-gx160-850-lmin-3-2-atm-2-gratiswmp-20-x-5-lat-gwarancji-p-4178.html

WMP20X Pompa spalinowa
chemiczna HONDA z GX160
850 l/min 3,2 ATM 2" +
GRATIS* WMP 20 X 5 lat
gwarancji
Cena brutto

3 688,00 zł

Cena netto

2 998,37 zł

Produkt będzie dostępny
od dnia:

31-10-2021

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie,
produkty na zamówienie, termin wysyłki na
zapytanie.

Numer katalogowy

WMP20X

Kod producenta

WMP20X

Producent

Honda

Opis produktu
Aries Power Equipment jako generalny dystrybutor pomp Honda, a także pomp innych znanych japońskich Marek (Matsusaka
Engineering, Daishin Industries) oferuje szeroki wachlarz urządzeń, znajdujących zastosowanie na małych działkach, poprzez
profesjonalne gospodarstwa rolne, przemysł, na jednostkach ratowniczych kończąc.
Za naszym pośrednictwem oferujemy Państwu sprawdzone produkty w najlepszych cenach.
Specjalne materiały, z których wykonano korpus części pompowej włókno szklane pokryte poliestrem pozwala na stosowanie
tego modelu pompy do cieczy chemicznych o wartości współczynnika pH 4-9. Może być stosowana do popularnego nawozu
saletrzano-mocznikowego tzw. RSM.
Pełna lista substancji chemicznych znajduje się w na karcie katalogowej produktu.
Dane techniczne: Typ pompy
Medium
Wydajność
Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalna wysokość ssania
Średnica króćcy przyłączeniowych
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa
Wymiary (dł x szer x wys)
Masa
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WMP 20X
chemikalia
850 l/m
32 m
8m
ssawny 2 cale
tłoczny 2 cale
GX 160
3,6 kW (4,8 KM) 3600 obr/min
3,1 l
1,5 l/h
505 x 375 x 465 mm
25,6 kg

Średnica zanieczyszczeń
do 3 mm
Oil Alert
tak
Chcesz wiedzieć jak dobrać motopompę zapraszamy do naszego poradnika:
PORADNIK
Dla instytucji budżetowych;
Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz
wybrany druk) Druk dla instytucji , lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% Druk dla straży na nasz adres
sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.
Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.
W skład dostawy wchodzą:
- 1 x Motopompa
- 1 x Kosz ssawny
- 1 x Nakręcana nasada do węża tłocznego
- 1 x Nakręcana nasada do węża ssawnego
- 3 x Opaska zaciskowa do węża
- 1 x Klucz do świec
- 1 x Klucz do obudowy pompy - tylko motopompy szlamowe
- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji
- Instrukcja obsługi po polsku
* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika
Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez producentów, informujemy że przedstawione w
ofercie zdjęcia, mogą nieznaczenie odbiegać od stanu faktycznego produktu
UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz widzieć więcej kliknij w nasze logo:

GWARANCJA:
Pompa:
- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:
- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat
Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku ( Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH

KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
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Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Przegląd przedsprzedażny: Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) , Brak urządzenie fabrycznie
nowe

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online
producenta.
03_2019_Warunki_gwarancji_Honda_Aries_Daishin_Matsusaka.pdf
07 01 2019 Cennik odśnieżarek Honda
07 11 2018 Cennik silniki spalinowe Honda
07_12_2018_Cennik kosiarki_Honda
2019_Cennik_Honda_Miimo
2019_Cennik_Agregaty_Honda
28_01_2019_Cennik_osprzętu_do_ciagnikow_jednoosiowych_Honda
31_10_2018_Cennik_motopompy_Honda_Daishin_Matsusaka
Folder_silniki_spalinowe_Honda.pdf
2016_Katalog_Honda
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