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• Polyethyleentank 600 liter
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• Spuitbereik verticaal 35 meter
• Vermogen 90 Pk. / 67,1 Kw
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Voor meer informatie:
www.spuitdoppen.nl • info@spuitdoppen.nl • Telefoon +31 (0)6 543 768 34

Geen boom te hoog, wij bieden u een pasklare oplossing

Voor meer informatie:
www.fruitteeltspuit.nl • hans@fruitteeltspuit.nl

