GRUNDOPIT PS60 UND PS40

MALÝ SILÁCI

trenchless technology – simple & easy

ZVLÁŠTNÍ AKCE
ZVLÁŠTNÍ AKCE
GRUNDOPIT PS40
včetně 40 vrtacích tyčí

GRUNDOPIT PS40
včetně 40 vrtacích tyčí
a hydraulické stanice

ZVLÁŠTNÍ AKCE
pouzdro vysílače a pilotní
vrtací hlava zdarma!

GRUNDOPIT PS60
včetně 40 vrtacích tyčí
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pouzdro vysílače, pilotní
vrtací hlava a rozšiřovací
hlava zdarma!!
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Bezplatně pilotní vrtací hlava dle
vašeho výběru zdarma!!
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GRUNDOPIT PS60
včetně 40 vrtacích tyčí
a hydraulické stanice
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pouzdro vysílače a vrtací hlava dle
vašeho výběru zdarma!!
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Slevová akce platí do 31. července 2020 u všech zúčastněných prodejních partnerů.

PROSTOR I V NEJMENŠÍM VÝKOPU
GRUNDOPIT MINI VRTACÍ STROJ S VÝPLACHEM

Vrt je komplikovaný a k tomu nedostatek místa? Jasný případ
pro GRUNDOPIT mini vrtací stroje s výplachem, které byly vyvinuty speciálně pro řízené vrtání ve složitých případech. S
malými stroji, můžete můžete realizovat vrty v místech, kde si
myslíte, že je to nemožné:

125 cm

Domovní přípojky a podélná pokládka
pro obtížný terén a půdy
ovladatelné, kompaktní a univerzální
výkonný a snadno použitelný

145 cm

100 cm

125 cm

GRUNDOPIT PS40

GRUNDOPIT PS60

ŘÍZENÉ, KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÉ
GRUNDOPIT MINI VRTACÍ STROJ S VÝPLACHEM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
GRUNDOPIT PS40
Extrémně kompaktní mini vrtací systém s
výplachem, pro vrtání blízko povrchu z jámy,
která je široká pouze 1 m, např. z chodníku.

MALÝ, ALE SILNÝ
GRUNDOPIT PS60
Výkonná vrtací vrtačka pro domovní přípojky a
podélnou pokládku - zejména v obtížných terénech a složitých geologiích.

Délka vrtání
Trubky
Hmotnost stroje

Délka vrtání
Trubky
Hmotnost stroje

≤ 50m
≤ 110 mm
310 kg

≤ 100m
≤ 200 mm
490 kg

JEDNODUCHÝ POSTUP,
PRO VAŠÍ POPTÁVKU
Systémy GRUNDOPIT jsou navrženy pro různé aplikace, dlouhou životnost, nízké opotřebení, vysokou
produktivitu a nízkou spotřebu. Díky tomu jsou zvláště
flexibilní a hospodárné - od prvního použití.

Ano, chtěl bych více informací

weitere Infos

Vyplňte prosím svou adresu následovně:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Brožura
GRUNDOPIT

Brožura
Přehled
produktu brožury o aplikacích

__________________________________________________________

V budoucnu mi prosím pošlete svůj digitální zpravodaj
E-mailem: _____________________________________
Zavolejte mi zpět na číslo
_________________________________
Poradenství

Nabídka

______________________

Všechny brožury a informace si můžete stáhnout z www.TRACTO-TECHNIK.com.

Zpracování osobních údajů pro účely zde uvedené můžete zrušit e-mailem na datenschutz@TRACTO-TECHNIK.de
Podrobné informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů (www.TRACTO-TECHNIK.com/Data-privacy-statement).

TRACTO-TECHNIK partner: INTERGLOBAL DUO, s.r.o.
Tel. +420 233 350 593 / 679
zemniprotlaky@interglobal.cz
www.interglobal.cz
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 57368 Lennestadt Germany Tel.: +49 2723 808-0 Fax: -180 info@TRACTO-TECHNIK.com www.TRACTO-TECHNIK.com

