INCHIRIEM-SCULE.RO

Str. Mihail Sebastian, Nr. 88, Sector 5, Bucuresti

SCULE ELECTRICE & SERVICE 48H

Luni - Vineri: 09-18 / Sambata : 09-14

inchirieri@evostore.ro

Banca : Transilvania (Sucursala Marriott)

0725.697692 / 031.1004422

Cont : RO68 BTRL RONC RT02 1665 2201

Masina de spalat 4000W 160bari 800l/h Bosch GHP 8-15 XD Profesional

Producător: BOSCH
Cod produs: SSP-GHP815XD
Disponibilitate: IN DEPOZIT

Preţ: 185,00 Lei 170,00 Lei
Fara TVA: 142,86 Lei

Masina de spalat cu presiune 4000W 160bari 800l/h Bosch GHP 8-15 XD Profesional
Comod: uşor de transportat. Profesional: design robust pentru manipulare stabilă pe teren dificil.
Performaţe deosebite: datorită combinaţiei eficiente dintre debitul rapid şi presiunea înaltă.
Adaptabilitate: funcţiile reglabile permit atingerea presiunii optime a apei pentru fiecare misiune în parte.
Versatilă: funcţie de autoaspirare, pentru a pompa apă dintr-o găleată sau din rezervor.
Durabilă: pompa robustă şi rezistentă din alamă, acţionată de un arbore cotit, cu pistoane cu strat ceramic.
Funcţionare silenţioasă: tehnologia autostop opreşte automat motorul şi pompa, în momentul eliberării comutatorului.
Construcţie fără furtun, cu cadru metalic.Tambur cu 15 metri de furtun. Design robust al pneurilor.
Pompă din alamă uşor accesibilă pentru întreţinere rapidă.

Masina de spalat 4000W 160bari 800l/h Bosch GHP 8-15 XD Profesional
OFERTA PROMOTIONALA

320 Lei / 2 Zile
450 Lei / 3 Zile
560 Lei / 4 Zile
Weekend: 300 Lei (sambata si duminica)
1 saptamana: 480 Lei (7 zile)

GARANTIE PRODUS
Clasa de utilizare

4300 Lei
Profesionala
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Masina de spalat 4000W 160bari 800l/h Bosch GHP 8-15 XD Profesional
Date Tehnice

Presiune maximă: 160 bari
Presiune de lucru: 150 bari
Temperatură maximă admisie: 50 °C
Cablulu alimentare: 5 m
Greutate (fără accesorii): 41 kg
Debit maxim: 800 l/h
Sistem de pompare: Placă oscilantă
Piston: Cu straturi din ceramică
Tip motor: Inducţie
Curent trifazat: 400 V, 3 faze

Tip scula
Set de livrare
Continut pachet

Masina de spalat cu presiune
Ambalaj de 1 buc.
+ Lungime furtun: 15 m (Material furtun - Cauciuc cu înveliş oţel)
+ Lance: Lance spray jet plat cu reglare variabilă (oţel inoxidabil)

De ce sa inchiriezi ?

ECONOMIE - Nu trebuie sa investiti in scule ci doar le inchiriati si nu trebuie sa va
ocupati de service sau depozitare.
OFERTE - Dispuneti de o gama complexa de scule, unelte si utillaje profesionale.
TEHNOLOGIE - Beneficiati de ultimele tehnologii in domeniu, datorita reinnoirii
permanente a echipamentelor.
SERVICII - Personal calificat pentru a va indruma sa alegeti cele mai bune solutii
pentru proiectele derulate.

Accesorii produs
Important

Toate consumabilele echipamentelor sunt suportate exclusiv de catre beneficiar.
Produsul trebuie inapoiat in aceiasi stare in care a fost predat.
Pentru cosmetizarea produsului se percepe o taxa de 20 Lei care se opreste din
Garantia Produsului.
In caz de defect ne rezervam dreptul exclusiv de a constata si a repara scula la
sediul Service Shop.
Toate defectiunile ulterioare inchirieri sunt suportate de catre beneficiar conform
contractului de inchiriere.
Toate obligatiile Service Shop si ale beneficiarului sunt trecute in contractul de
inchiriere.
Depozitarea, ambalarea si transportul de la/si catre Service Shop se face pe
contul si riscul BENEFICIAR-ului.
Garantia va fi folosita in momentul in care, la restituirea echipamentului, se
constata defectiuni aparute din vina beneficiarului.
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