
KOZA NA řEZÁNí DřEVA A ŠTíPAČKY NA DřEVOBENZíNOVÉ GENERÁTORY UNITEDPOWER

motor 2-taktní [cm3] 63
trvalý výkon [W] 650
max. výkon [W] 720
napětí [V] ~230 V/=12 V 
nadproudová ochrana ano 
provozní doba na 1 nádrž 5,8 hod. 
hladina hluku [dB] 88
hmotnost [kg] 20,5
nádrž  [l] 4

UNITEDPOWER GG 950 DC

2 390 Kč

motor 4-taktní [HP] 2.4
trvalý výkon [W] 900
max. výkon [W] 1100
napětí [V] ~230 V/=12 V 
hladina hluku [dB] 93
hmotnost [kg] 28
nádrž [l] 6
elektropanel vybaven: 1 zásuvka + 12 V, 
pojistka, voltmetr

UNITEDPOWER GG 1300

3 990 Kč

motor 4-taktní [HP] 7,0 
trvalý výkon [W] 2600 
max. výkon [W] 3000
napětí [V] ~230 V/=12 V 
hladina hluku [dB] 93
hmotnost [kg] 46,5
nádrž  [l] 15 
elektropanel vybaven: 2 zásuvky + 
12 V, pojistka, voltmetr

UNITEDPOWER GG 3300

5 990 Kč PLUS

motor 4-taktní OHV [HP] 1,7 
trvalý výkon [W] 900 
max. výkon [W] 1000
napětí [V] ~230 V/=12 V 
hladina hluku [dB] 95
hmotnost [kg] 14
nádrž  [l] 2,7 
elektropanel vybaven: 1 zásuvka 
+ 12 V

HECHT GG 1000i

motor 4-taktní [HP] 14
trvalý výkon [W] 6000
max. výkon [W] 6500
napětí [V] ~230/400 V/=12 V 
hladina hluku [dB] 96
hmotnost [kg] 93
nádrž [l] 25 
elektropanel vybaven: 2 zásuvky + 12 V, pojistka, voltmetr

UNITEDPOWER GG 7300

400 V

19 990 Kč
PLUS od 10/2010

8 990 Kč
od 10/2010
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ruční, zádové a kolové postřikovače ponorná čerpadla a zahradní vodárny

čerpadlo do sudu 
a ponorné vibrační čerpadlo

příkon [W] 400 
max. výtlak [m] 5 
max. [l/min] 125

10 m přívodní gumový kabel

heCht 3410
znečištěná voda

799 Kč

příkon [W] 750 
max. výtlak [m] 9 
max. [l/min] 217

10 m přívodní gumový kabel

heCht 3750
znečištěná voda

999 Kč

heCht 3550
znečištěná voda

heCht 3900
znečištěná voda

1 390 Kč

příkon [W] 900 
max. výtlak [m] 9 
max. [l/min] 215

10 m přívodní gumový kabel
NEREZ

1 190 Kč

heCht 3110
příkon [W] 1100 
max. výtlak [m] 45 
max. dopravní  
objem [l/hod.] 2800 
max. nasávací 
výška [m] 8 
nádrž [l] 20

2 490 Kč

heCht 3100
příkon [W] 1000
max. výtlak [m] 44 
max. dopravní objem [l/hod.] 3500 
tlak [bar] 4,4

povrChové čerpadlo

1 490 Kč

heCht 3121
příkon [W] 1200 
max. výtlak [m] 47 
max. dopravní 
objem [l/hod.] 3600 
max. nasávací 
výška [m] 8 
nádrž [l] 20

2 290 Kč

Prodlužovací tyče k HECHT 
405, 408, 4500 a 4016

příkon [W] 550 
max. výtlak [m] 9 
max. [l/min] 175

10 m přívodní gumový kabel
NEREZ
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ruční, zádové a kolové postřikovače

obsah nádrže [l] 0,9 
mech. rozprašovač

heCht 401

39 Kč

obsah nádrže [l] 2
pracovní objem [l] 1,5 
hmotnost [kg] 0,50

heCht 415v

přetlakový 
ventil

99 Kč

obsah nádrže [l] 5
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,4 
pístový, manometr

heCht 4500

299 Kč

vysokotlaké myčky

obsah nádrže [l] 5
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,3
pístový

259 Kč

heCht 405

obsah nádrže [l] 8
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 1,4
pístový

heCht 408

299 Kč

h4900430

Příslušenství k HECHT 412/416 
(není součástí výrobku): tele-
skopická prodlužovací tyč 95 cm 
a meziřádkový aplikátor

199 Kč

heCht 4016
nastavitelná tryska rozstřiku

obsah nádrže [l] 16
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 3,8
pístový

799 Kč
obsah nádrže [l] 12
max. tlak [bar] 3
hmotnost [kg] 3
pístový

heCht 412
nastavitelná tryska rozstřiku

599 Kč

ponorná čerpadla a zahradní vodárny

čerpadlo do sudu 
a ponorné vibrační čerpadlo

příkon [W] 350 
max. výtlak [m] 12 
max. dopravní objem [l/hod.] 2400

999 Kč

Grizzly trf 350 k

příkon [W] 600 
max. výtlak [m] 70 
max. dopravní objem [l/hod.] 1700

Vibrační čerpadlo - umož-
ňují použití i ve vrtaných 
studních již od průměru 110 
mm tzv. "MALYŠ".
Délka přívodního kabelu je 
20 m.

1 190 Kč

heCht 3601

Sedmimetrová 1" sací hadice 
s jednoduchou možností zkrácení na 

požadovanou délku

saviCe

499 Kč

Obj. č.: 000031

Prodlužovací tyče k HECHT 
405, 408, 4500 a 4016
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obj. č.: 000400

199 Kč
od 10/2010

obj. č.: 003016

139 Kč
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