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PRACOVNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE RýPAdLO-NAkLAdAčE CAT®

VRTáky CAT
Vŕtacie zariadenie A26B 5.450,- €

V cene: vrták s uchytením na stroj a pripájacie hadice, štandardná 
380 mm skrutkovica

MiEŠACiA LOPATA NA bETóN
Miešacia lopata na betón ML600 5.100,- €

Opcia: mechanická upínacia doska 1.900,- €
V cene je: miešaný objem 600 l, šírka 1900 mm, hardoxový  šnek, 
vypúšťacia hadica, upnutie na stroj cez čapy

ZdVÍhACiE ZARiAdENiA CAT
Manipulačné rameno 3.400,- €

V cene je: manuálne nastaviteľné rameno v troch pozíciách

Zdvihové rameno 2.450,- €
V cene je: dĺžka ramena 4 m, zdvihová kapacita max. 500 kg

Zdvíhací hák 1.800,- €
V cene je: dĺžka háku s upínaním 0,5 m

ZAMETACiE ZARiAdENiE CAT 
Manuálne natáčacia kefa BA25 10.990,- €

Opcia: kropenie
V cene je: manuálne natáčanie o 30° doľava/doprava, 
šírka zametania 2500 mm, 50 % polypropylénové vlákna 
a 50 % oceľové vlákna, pripojovacie komponenty na stroj

POdkOPOVÉ LyžiCE CAT
ŠÍRkA / ObjEM

305 mm / 70 dm3 1.070,- €

457 mm / 124 dm3 1.150,- €

610 mm / 198 dm3 1.290,- €

762 mm / 265 dm3 1.450,- €

914 mm / 330 dm3 1.690,- €

V cene je: lyžica, sada čapov, sada zubov a adaptérov

kLAdiVá CAT
B8S 7.900,- €

B6S 5.900,- €
V cene je: kladivo, 1 × hrot, hadice a upínacia doska na uchytenie 
kladiva na stroj

SVAhOVACiE LyžiCE CAT
Hydraulicky naklápateľná lyžica 3.300,- €

V cene je: šírka 1500 mm, hadice na uchytenie na stroj

Pevná svahovacia lyžica 1.500,- €

Podkopové lyžice

Svahovacie lyžice Cestné frézy

Vrtáky

Miešacia lopata 
na betón

Radlica na sneh

Kladivá Zametacie zariadenia Zdvíhacie zariadenia

CESTNá fRÉZA CAT
Cestná fréza PC404 13.900,- €

V cene je: šírka frézy 450 mm, 46 bitov na betón/asfalt, hardoxové 
vyhotovenie, pripojovacie komponenty na stroj

RAdLiCA NA SNEh
Manuálne natáčanie 6.850,- €

Hydraulické natáčanie 7.850,- €
V cene je: radlica 3 m šírka, gumový / oceľový brit, podporné kolieska

S RýChLOUPÍNACOU dOSkOU

Cenník v EUR bez DPH. Ceny platia do 12/2019.

Pre kompatibilitu so staršími modelmi (D, E, F) kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Zeppelin Sk, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
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kontaktujte nás 
tel.: +421 902 905 936
e-mail: predaj-sk@zeppelin.com


