Eikenprocessierupszuigers (EPRZ)

Model 1

Model 2

Eikenprocessierupszuigers:
Van Dijk Tuin & Park levert 3 modellen professionele eikenprocessierupszuigers (EPRZ) en één voor particulier
gebruik. De professionele zuigers zijn allen aangedreven met 4-takt motoren, dus weinig uitstoot, weinig
brandstofverbruik én makkelijk te starten. De particuliere eikenprocessierupszuiger werkt op 230 Volt.
Al onze eikenprocessierupszuigers zijn voorzien van een CE-markering en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
Wij leveren bij onze machines de bijbehorende opvangbakken.
Model 1:
-Deze EPRZ is op basis van een Dolmar PB 252.4
-Dit model is o.a. geschikt voor gebruik vanuit een hoogwerker (90 mm. slang en buis)
-Een lichtgewicht, dus snel inzetbaar en makkelijk verplaatsbaar
-Prijs: €1550,-*
Model 2:
-Deze EPRZ is op basis van een Dolmar PB 7660.4
-Dit model is een zwaardere uitvoering voor gebruik vanuit o.a. een hoogwerker (90 mm. slang en buis)
-Heeft grote zuigkracht
-Is voorzien van een gashandvat met aan/uit schakelaar op de aanzuigbuis
-Dit model heeft een extra geforceerde luchtkoeling om oververhitting van de motor tegen te gaan
-Prijs: €2100,-*

Model 3

Model 4

Model 3:
-Deze EPRZ is op basis van een Billy Goat F601X
-Dit is een zware uitvoering voor werken vanaf de grond (90 mm. slang en buis)
-Is voorzien van een 6 PK B&S motor
-Dit model staat op een wielstel, dus is makkelijk verplaatsbaar
-Bij dit model is het toegestaan om de buis en/of de slang te verlengen
-Is weer terug te bouwen naar een bladblazer en dus dubbel inzetbaar
-Deze EPRZ is duurzaam en betrouwbaar
-Prijs: €2650,-*
Model 4:
-Deze EPRZ is voor particulier gebruik
-Deze werkt op 230 Volt met 1650 Watt vermogen
-Dit model is voorzien van 15 meter, automatisch oprolbaar, verlengsnoer
-Is voorzien van een startbeveiliging en noodstop
-Deze EPRZ is een lichtgewicht, makkelijk in gebruik, ideaal voor gebruik rondom huis
-Prijs: €950,-*
Opvangbakken:
De opvangbakken voor de rupsen, die onder de machines staan, leveren wij ook. Hierin zit een filter dat voldoet aan
de eisen die door de overheid gesteld zijn aan het opzuigen van eikenprocessierupsen.
De bakken zijn uitwisselbaar, stapelbaar, sterk, degelijk én na gebruik volledig afsluitbaar, waardoor
verspreidingsgevaar geminimaliseerd wordt.
De bruto inhoud van de bakken is 84 liter. De opvangbakken van Van Dijk Tuin & Park zijn voorzien van de Eural code,
waardoor de volle bakken zonder problemen voor vernietiging aangeboden kunnen worden bij de betreffende
afvalverwerkingsstations.
De opvangbakken kosten €69,-* per stuk (de op de foto’s afgebeelde bakken zitten niet bij de machine inbegrepen).
Bij de afname van een set (zuiger plus 10 opvangbakken), krijgt u één opvangbak cadeau.
Mocht u van deze aanbieding gebruik willen maken, dan adviseren wij u om z.s.m. uw bestelling door te geven,
zodat wij onze productie daarop kunnen afstemmen.

*De prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten. Typ- en drukfouten voorbehouden.

