
“SPEEDY FRUTTETO PLUS ”

EQUIPAMENTO STANDARD:

Chassis e grupo turbina zincado a quente 
Multiplicador de 1 velocidade + ponto morto
Transmissão por engrenagens
Turbina REVERS Ø 820 mm
Distribuidor de manivela em latão com manometro 
isometrico
Jactos duplos (14) em latão com antigota de 
membrana 
Reservatórios integrados para lavagem do 
circuito e de mãos
Filtro na aspiração com valvula

MODELO PREÇO

AFP 11 400 820 60 2 100 lts. 5 254,00 €
AFP 04 600 820 65 2 100 lts. 5 706,00 €
AFP 08 800 820 75 2 100 lts. 5 973,00 €

CÓDIGO OPCIONAIS PREÇO
AT 19 Suplemento bomba de 100 l/min. a 120 l/min.   239,00 €
SAR 83 Filtro autolimpante na pressão   69,00 €

SAR 244
Comando eléctrico “Compact ” (2), abertura e fecho independente 
dir. e esq. , regulador de pressão manual , filtro e manometro Ø 100 mm 390,00 €

SAR 819
Comando eléctrico “Compact plus” (2+2), abertura e fecho 
independente direito e esquerdo , regulador de pressão eléctrica , 
ON-OFF eléctrico , filtro autolimpante e manometro Ø 100 mm 

  697,00 € 

SAR 820 Comando eléctrico em latão  para abertura e fecho independente dir. 
e esq. , regulador de pressão manual , filtro e manometro Ø 100 mm .   675,00 € 

SAR 821
Comando eléctrico em latão (2+2) para abertura e fecho 
independente direita e esquerda , regulador de pressão eléctrico, 
ON-OFF eléctrico , filtro e manometro Ø 100 mm .

1 047,00 € 

SAR 180 Kit de baixo volume para distribuidor manual  160,00 €
SAR 180/1 Kit de baixo volume para comando eléctrico “Compact”  114,00 €
SAR 29 Premixer no cesto   111,00 €
SAR 31 Lava vasilhas no cesto (em alternativa ao premixer no cesto)   164,00 €
SAR 172 Instalação para lavagem do reservatório com jacto rotativo 360º   138,00 €
SAR 830 Luzes  189,00 €
SAR 273 Recuperador de ar   193,00 €
SAR 789 Canalizador de ar para um lado   386,00 €
SAR 99 Deflectores superiores  178,00 €
DAC 1029 Tubo de autoenchimento  Ø 30 mm de 5 metros com filtro     39,00 €
SAR 750 Engate para pistola    22,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.                               01/01/2013
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