AbonirGrupo Equipamiento Industrial
Equipamiento Industrial y Almacenaje

Acessórios para escovas industrial alto
desempenho (placa anti-transbordante,
coletor V-Fontal, Estrutura Modular
Ajustável...)
Ver producto

273,33€ - 474,67€
Dispomos de uma vasta gama de acessórios para as escovas de impulso industrial de alta
performance montadas em garfos com 1.200, 1.800, 2.400 e 3.000mm de largura de trabalho
e 20 Linhas de Fechaduras. Entre eles podemos encontrar: Os módulos rotativos que
permitem uma orientação em ambas as direções, deixando os resíduos de um lado, bem
como para trazer alimentos para o setor agrícola. As placas anti-transbordante para cada uma
das escovas. O coletor em V dianteiro, que facilita o movimento de todos os tipos de resíduos
e materiais a granel (areia, neve, carvão, etc.) de forma fácil e eficaz. E, finalmente, suportes
personalizados para todos os tipos de maquinaria, desde tratores a mini carregadores.
Variaciones disponibles: [Placa anti-transbordante de 2.400mm para o Escova industrial ref. ICE2003312] [Placa
anti-transbordante acessório de 1.800mm para o Escova industrial Ref. ICE2003311] [Placa Anti Transbordante
Acessório de 1.200mm para Escova Industrial Ref. ICE2003310] [Acessório ajustável em ambos os lados para
escova industrial] [Acessório frontal em v para escovas industriais]
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Descrição
Acessórios para escovas industriales de alto desempenho (placa anti-transbordante, coletor V-Fontal,
Estrutura Modular Ajustável...)
Acessórios para escovas:
Acessório Placa Anti Transbordante 1,200mm para o Varredor Industrial Ref. ICE2003310
Placa anti-transbordante acessório de 1.800mm para o escova industrial Ref. ICE2003311
Placa anti-transbordante acessório 2.400mm para o pincel de rdcova industrial ref. ICE2003312
Acessório ajustável em ambos os lados para escova industrial
Módulo de colecionador em V-Front acessório para escova industrial
Doca Tripuntal na parte de trás dos Tratores.

Categorias: Acessórios e Peças Sobressalentes para empilhadores, Equipamento para empilhadores, Escovas Industriales

Informação adicional
Peso: kg
Accesorios: Acessório ajustável em ambos os lados para escova industrial, Acessório frontal em v
para escovas industriais, Placa Anti Transbordante Acessório de 1.200mm para Escova Industrial Ref.
ICE2003310, Placa anti-transbordante acessório de 1.800mm para o Escova industrial Ref.
ICE2003311, Placa anti-transbordante de 2.400mm para o Escova industrial ref. ICE2003312

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: 635 100 120
Correo electrónico: info@abonirgrupo.com
Web: www.abonirgrupo.com
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de
ayudarle!
Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera
consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.

Página 2 - 18 Agosto, 2022
https://www.abonirgrupo.com

