
“SPEEDY FRUTTETO”

EQUIPAMENTO STANDARD:

Chassis e grupo turbina zincado a quente 
Multiplicador de 1 velocidade + ponto morto
Transmissão por engrenagens
Turbina REVERS Ø 720 mm
Distribuidor com manometro isometrico
Jactos (12) em latão com antigota de membrana 
Reservatórios integrados para lavagem do 
circuito e de mãos
Parachoques
Filtro na aspiração com valvula

MODELO PREÇO

PAF 05/R 300 720 35 1 75 lts. 3 873,00 €
PAF 06/R 400 720 40 1 75 lts. 3 967,00 €
PAF 08/R 600 720 55 1 75 lts. 4 470,00 €
PAF 14/R 800 720 65 1 75 lts. 4 730,00 €

CÓDIGO OPCIONAIS PREÇO
SAR 83 Filtro autolimpante na pressão   69,00 €
SAR 58 Suplemento para comando à distância 125,00 €
SAR 197 Suplemento para comando à distância em latão 202,00 €

SAR 324
Comando eléctrico “Compact ” (2), abertura e fecho independente 
direito e esquerdo , regulador de pressão manual , filtro e manometro Ø 
100 mm  

668,00 €

SAR 183 Suplemento para duplos jactos em latão   20,00 €
SAR 787 Kit de baixo volume para distribuidor manual 195,00 €
SAR 786 Kit de baixo volume para comando eléctrico “Compact” 130,00 €
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 706 Canalizador de ar para um lado  431,00 €
SAR 251 Deflectores superiores 156,00 €
SAR 303 Versão montanha para 300 lts. (chassis + cisterna) 711,00 €
SAR 304 Versão montanha para 400 lts. (chassis + cisterna) 722,00 €
SAR 834 Eixo com rodas fixas para versão montanha 350,00 €
SAR 302 Eixo com rodas giratórias de comando hidráulico para versão montanha 1 422,00 €   
SAR 887 Versão para tractores de rastos ou de rodas baixas para 300 e 400 lts. 259,00 €
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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