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Верижен трион Makita UC4041A + потопяема помпа Makita PF0410 + водоструйка Makita HW102

Верижен трион Makita UC4041A + потопяема помпа Makita PF0410 + водоструйка Makita HW102
 Верижен трион Makita UC4041A - 1800W
- Ново поколение верижен трион с оптимална маневреност
- Идеално проектирана машина за хобито и дома за лесна работа и поддръжка
- Смяна и обтягане на веригата без инструменти
- Добро разположение и ергонамичност на ръкохватките изработени от каучук
- Автоматично смазване на веригата
- Перфектно разположен пусков ключ
- Автоматична спирачка за безопасност
- Прозорец за следене и контрол на маслото

Характеристики:
- Мощност: 1800W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Дължина на рязане: 35см
- Скорост на веригата: 14.5м./с
- Стъпка на веригата: 3/8\"
- Размери(ДхШхВ): 455х245х200мм
- Аксесоари: верига, PVC кутия за меча, меч за верига
- Тегло: 4.70 кг

Потопяема помпа Makita PF0410 - 400W
- Подходяща за изпомпване, изпразване и циркулация на мръсна(канална) вода от резервоари, мивки, басейни
или наводнени мазета
-Клас на защита IP68
- Удобна дръжка за лесно транспортиране
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- Поплавък за автоматична работа

Характеристики:
- Мощност: 400W
- Обща дълбочина на изпомпване: 5м
- Максимална скорост на захранване: 140 л/мин
- Височина на изпомпване: 5м
- Изходен накрайник: 1 1/2\"
- Минимално ниво на засмукване на водата: 40мм
- Тегло: 3.3 кг

Водоструйка Makita HW102 - 1300W
- Триплекс помпа с аксиално бутало, гарантиращо безпроблемно боравене във всички домашни условия
- Здрава и надеждна конструкция
- Здрав електрически мотор със сменяеми четки
- Колела за лесно и удобно придвижване на машината
- Воден филтър предпазва помпата от повреди поради запушване
- Устройството се доставя с интегриран аксесоар за лесно съхранение
- Автостоп функция за автоматично стартиране и спиране
- Разпръсквателна глава с настройване на дюзата и възможност за използване на почистващи препарати
- Идеална за почистване на градината, автомобила, мотоциклети, автомобилни гуми, вътрешни дворове, тераси
др
- Удобна телескопична дръжка

Характеристики:
- Мощност: 1300 W
- Двигател: универсален
- Максимално налягане: 100 bar
- Работно налягане: 70 bar
- Дебит: 360 л/ч
- Максимална входяща температура: 50 C
- Аксесоари: маркуч 5м, удължител, пистолет, променлива дюза, турбо дюза, контейнер с дюза за почистване с
препарати, мъжки и женски конектори
- Тегло: 5.80 кг

- Общо тегло: 13.80 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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