
CATALOGUS
WEEDINGTECH onkruidverdelgers

OMSCHRIJVING 3 industriële WEEDINGTECH FOAMSTREAM M600 onkruidverdelgers

STARTDATUM 5 november 2021 om 10:00

EINDATUM 15 november 2021 vanaf 14:00

BEZICHTIGING  Woensdag  10 November  2021 van 15:00 tot 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE - COLLECTION  Onmiddellijk na betaling. Enkel op afspraak via de organisator, 
en vóór 
Maandag   22 November  2021 tot 16:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 15 november 2021 om 05:00
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Item Omschrijving Openingsbod

1 Aantal: 1
Productcategorie: Onkruigverdelger
Merk: FOAMSTREAM
Model: M600
Accessoires: voorzien van lans 2.5KG en tank 270L
Bijkomende informatie: De Foamstream M600 is een 
kleiner, compacter en lichter ontwerp dan de M1200 - 
geschikt voor montage op een reeks voertuigen, 
waaronder een verscheidenheid aan UTV's. Met een debiet 
van zeven liter per minuut is de M600 bijzonder geschikt 
voor kleinere klussen en moeilijk bereikbare gebieden in 
binnensteden en landelijke omgevingen. Aangedreven 
door propaan om lawaai en koolstofemissies te helpen 
verminderen. Het bevat ook extra functionaliteit voor 
ontsmetting, straatreiniging, tandvleesverwijdering en 
krachtig wassen. De totale looptijd van dit apparaat is 191 
uur
Afmetingen mm (LxBxH): 1260x1110x1200
Gewichtscategorie: 250 tot 1.000 kg
Conditie: Ongebruikt
Liggende in / op: EUR ruil pallet

2.000 €

2 Aantal: 1
Productcategorie: Onkruidverdelger
Merk: FOAMSTREAM
Model: M600
Accessoires: voorzien van lans 2.5KG en tank 270L
Bijkomende informatie: De Foamstream M600 is een 
kleiner, compacter en lichter ontwerp dan de M1200 - 
geschikt voor montage op een reeks voertuigen, 
waaronder een verscheidenheid aan UTV's. Met een debiet 
van zeven liter per minuut is de M600 bijzonder geschikt 
voor kleinere klussen en moeilijk bereikbare gebieden in 
binnensteden en landelijke omgevingen. Aangedreven 
door propaan om lawaai en koolstofemissies te helpen 
verminderen. Het bevat o
ok extra functionaliteit voor ontsmetting, straatreiniging, 
tandvleesverwijdering en krachtig wassen. De totale 
looptijd van dit apparaat is 191 uur

2.000 €
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Afmetingen mm (LxBxH): 1260x1110x1200
Gewichtscategorie: 250 tot 1.000 kg
Conditie: Ongebruikt
Liggende in / op: EUR ruil pallet

3 Aantal: 1
Productcategorie: onkruidverdelger
Merk: FOAMSTREAM
Model: M600
Accessoires: voorzien van lans 2.5KG en tank 270L
Bijkomende informatie: De Foamstream M600 is een 
kleiner, compacter en lichter ontwerp dan de M1200 - 
geschikt voor montage op een reeks voertuigen, 
waaronder een verscheidenheid aan UTV's. Met een debiet 
van zeven liter per minuut is de M600 bijzonder geschikt 
voor kleinere klussen en moeilijk bereikbare gebieden in 
binnensteden en landelijke omgevingen. Aangedreven 
door propaan om lawaai en koolstofemissies te helpen 
verminderen. Het bevat ook extra functionaliteit voor 
ontsmetting, straatreiniging, tandvleesverwijdering en 
krachtig wassen. De totale looptijd van dit apparaat is 191 
uur
Afmetingen mm (LxBxH): 1260x1110x1200
Gewichtscategorie: 250 tot 1.000 kg
Conditie: Ongebruikt
Liggende in / op: EUR ruil pallet

2.000 €
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