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DMUCHAWA,
ODKURZACZ ,
ROZDRABNIACZ DO LIŚCI
3w1 IKRA ILS 3000,
moc:3000W, 300km/min,
wyd: 13m3/min
Cena

279,00 zł

Cena poprzednia

330,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OB-IKRILS3000E

Producent

IKRA

Opis produktu
DMUCHAWA, ODKURZACZ, ROZDRABNIACZ DO LIŚCI 3w1 IKRA ILS 3000, moc:3000W, 300km/min,
wyd: 13m3/min
Korzyści z elektrycznych dmuchaw do liści (odkurzaczy do liści i rozdrabniaczy)
Wytrzymałość:
Stałe parametry pracy dzięki ciągłemu zasilaniu 230V
Bez przerw:
Brak przerw w pracy, ponieważ energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio z gniazdka elektrycznego
Mniej konserwacji:
Brak konieczności wymiany świecy zapłonowej / bez tankowania (w porównaniu z dmuchawą
benzynową)
Niska waga:
mniejszy ciężar niż benzynowe dmuchawy do liści
Brak ładowania baterii:
Nie ma potrzeby ładowania ani wymiany baterii - dmuchawy elektryczne zapewniają ciągłe
nadmuch / odkurzanie
Ekologiczne i bezemisyjne: Ogólny wpływ na zanieczyszczenie powietrza jest znacznie mniejszy w porównaniu z
narzędziami benzynowymi
IKRA 3w1 dmuchawa ILS 3000E (3.000 W) posiada 3 funkcje: dmuchawa, odkurzanie i rozdrabnianie - o dużej
wydajności nadmuchu do 300 km/h, super stosunek rozdrabniania 15:1, worek zbierający 45l - łatwo przekształca się z
dmuchawy w odkurzacz
Szczegóły techniczne:
Zmienna kontrola prędkości
Wysoka wydajność dmuchawy
Ergonomiczny uchwyt z miękkim wykończeniem
Przedni uchwyt pomocniczy
Odciążenie kabla
Pasek na ramię
Szczególnie skuteczny rozdrabniacz z metalowymi ostrzami
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ZALETY ILS 3000 3W1: DMUCHAWY, ODKURZACZ, ROZDRABNIACZA
Funkcje 3w1:

dmuchawa
odkurzacz
rozdrabniacz
Blow & Shred:
Łatwo przekształca się z odkurzacza w dmuchawę
Szybkie kliknięcie w rurze nadmuchowej i próżniowej
Regulacja prędkości
Wysoka wydajność nadmuchu
Prędkość nadmuchu do 300 km / h
Wydajność maks. 13,5m³ / min
Worek do rozdrabniania i zbierania:
Funkcja rozdrabniania / stosunek rozdrabniania 15: 1
Zbiornik o pojemności 55l
Super współczynnik niszczarki
Szczególnie skuteczny mulczer z metalowymi ostrzami

PARAMETRY TECHNICZNE IKRA ILS 3000
Nazwa produktu
Nr katalogowy
Typ silnika
Moc znamionowa [W]
Rozruch
Wydajność (m³/min)
Prędkość powietrza (km/h)
Pojemność kosza [L]
Poziom hałasu (dB)
Waga (kg)
Gwarancja konsument

IKRA ILS 3000 E
OB-IKRILS3000E
elektryczny
3000 W
elektryczny
13.5
300km/h
45
105
4.5
24 miesiące

Inne funkcje:
Lekka konstrukcja
Ergonomiczny uchwyt z miękkim uchwytem
Uchwyt przedni
Odciążenie kabla
Pasek na ramię

PRODUCENT - IKRA

Ikra-Mogatec to niemiecki producent sprzętu ogrodniczego najwyższej jakości. Od
ponad 30 lat produkuje wysokiej jakości produkty do pielęgnacji ogrodów. Pierwsza
przycinarka do trawy została wyprodukowana w 1977 roku i od tego czasu gama
urządzeń produkowanych przez Ikra-Mogatec ulega ciągłej rozbudowie. Dzięki
innowacyjności i polityce stałego rozwoju produktów, Ikra-Mogatec jest obecnie
wiodącym europejskim producentem sprzętu ogrodniczego i sprzedaje swoje
wyroby na wszystkich liczących się rynkach świata.
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