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Odśnieżarka spalinowa Agroma
7KM ST7066L WERSJA
LIMITOWANA
Cena

2 599,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Przedmiotem sprzedaży jest:

ODŚNIEŻARKA SPALINOWA POLSKIEJ MARKI AGROMA Z SILNIKIEM O REALNEJ MOCY 7 KM

(POJEMNOŚCI 212cc)
ZA JEDYNE 2499,- ZŁOTYCH BRUTTO !!

TYLKO 50 SZTUK W PRZEDSEZONOWEJ CENIE !!
WERSJA LIMITOWANA JEDYNA W POLSCE !!!
Tylko teraz z 2 letnią gwarancją - jesteśmy pewni tej jakości !
Jako importer sprzętu ogrodniczego dysponujemy najniższymi cenami części zamiennych !
Gwarantujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny !
Jeżeli zależy Ci na bezawaryjnej odśnieżarce - polecamy właśnie tą - najnowszy model
odśnieżarki o nazwie

AGROMA ST7066L LIMITED !
Odśnieżarka spalinowa model: AGROMA ST7066L LIMITED
Tylko teraz w rewelacyjnej niskiej cenie i w dodatku z
2-letnią GWARANCJĄ !!!
Tej odśnieżarki nie kupisz nigdzie indziej
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w tej cenie i mocy!!!!

W odśnieżarkach stosowane są wyłącznie silniki najwyższej
światowej jakości.
Są łatwo uruchamiane , pracują cicho i bezawaryjnie.
Spełniają wszelkie Unijne normy techniczne i bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne :
-Model 7066L LIMITED
-Silnik ZIMOWY Loncin 7KM.
-Pojemność silnika 212 cm.
-Szerokość robocza 66.
-Wyrzut śniegu do 20 metrów
-Metalowa rynna wyrzutowa
-Biegi, 6-przód 2-tył
-Oświetlenie typu LED
-Podgrzewane uchwyty pokryte miękką gumą
-System sterowania jedną ręką
-Blokada mechanizmu różnicowego pin-lock
-Rozrusznik ELEKTRYCZNY+ręczny
-Sterowanie rynną wyrzutową z panelu głównego
-Dodatkowa podpora wirników
-Podpory wirników łożyskowane
-Gwarancja 2-lata
-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju

NA ŻYCZENIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT !

NIE CZEKAJ ! KUP TERAZ ! KUPUJĄC JUŻ DZIŚ MASZ GWARANCJĘ KUPNA W TAK NISKIEJ
CENIE !
Wysyłka w 24 godziny !
Olej do silnika GRATIS !

Gwarancja 2 lata na odśnieżarkę

oraz 5 lat na silnik !
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TYLKO U NAS 5 LAT GWARANCJI NA SILNIK !
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