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De Phantom-Serie nevelspuit wordt
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Dit unieke lucht ondersteuningssysteem
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• Polyethyleentank 600 liter
Polyethyleentank 600
600 liter
liter
Polyethyleentank
• Schoonwater reinigingstank 40 liter
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• Handwastank 15 Liter
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• RVS Cenrifugaalpomp
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• Kruiskoppelingsas Walterscheid
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• Electrostaat
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• Spuitbereik horizotaal 35 / 45 meter
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Voor meer informatie:
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