Finské, profesionální mulčovače do náročných podmínek
Robustní, velmi odolné a spolehlivé kladívkové a řetězové mulčovače s velkým stranovým dosahem a automatickým
hydraulickým jištěním.

Kladívkové rotorové mulčovače ELHO SIDECHOPPER PRO
Stranové mulčovače s robustním horizontálním rotorem, osazeným standardně masivními kladívky o hmotnosti
1,3 kg (alt. nože YI), upevněnými šrouby 20 mm. Ideální k údržbě okrajů silnic, polních a lesních cest, okrajů pozemků,
příkopů a náspů – díky své konstrukci velmi dobře odolávají nárazům a jsou schopny zlikvidovat i náletové dřeviny
o průměru okolo 100 mm.

SIDECHOPPER 420 PRO/460 PRO
•
•
•
•
•
•

AKČNÍ CENA 420 PRO: 344 000 Kč
AKČNÍ CENA 460 PRO: 395 000 Kč

Stranový dosah 4,2 m / 4,6 m
Pracovní záběr 2,1 m / 2,4 m
Stranový posun 1,8 m
Náklon mulčovací hlavy +90 ° / −45 °
Pracovní nástroje masivní kladívka nebo YI nože
Hmotnost 890 kg / 980 kg

UŠETŘÍTE: 47 000 Kč
UŠETŘÍTE: 54 000 Kč

SIDECHOPPER TPM 520 PRO
•
•
•
•
•
•

AKČNÍ CENA: 699 000 Kč

Stranový dosah 5,2 m
Pracovní záběr 2,1 m
Stranový posun 3,0 m
Náklon mulčovací hlavy +180 ° / −90 °
Pracovní nástroje masivní kladívka nebo YI nože
Hmotnost 1900 kg

UŠETŘÍTE: 96 000 Kč

www.pal.cz

Řetězové mulčovače ELHO SIDECHOPPER TORNADO
Stranové mulčovače vybavené robustní řetězovou hlavou s 13mm silnými mulčovacími řetězy. Použití obdobně
jako u kladívkových mulčovačů ELHO, navíc je lze využít i při podsekávání ohradníků. Díky tvrzeným mulčovacím
řetězům vysoká odolnost v kamenitých podmínkách a minimální provozní náklady.

SIDECHOPPER TORNADO 450
•
•
•
•
•
•

AKČNÍ CENA: 281 000 Kč

Stranový dosah 4,4 m
Pracovní záběr 1,6 m
Stranový posun 1,8 m
Náklon mulčovací hlavy +90 ° / −40 °
Pracovní nástroje tvrzené řetězy s články 13 mm
Hmotnost 800 kg

UŠETŘÍTE: 39 000 Kč

SIDECHOPPER TORNADO 560
•
•
•
•
•
•

AKČNÍ CENA: 385 000 Kč

Stranový dosah 5,5 m
Pracovní záběr 1,6 m
Stranový posun 1,8 m
Hydraulický náklon mulčovací hlavy +90 ° / −45 °
Pracovní nástroje tvrzené řetězy s články 13 mm
Hmotnost 1250 kg

UŠETŘÍTE: 52 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Platnost akčních cen do 15. 11. 2020, nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny se mohou lišit dle aktuálního kurzu EUR.
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