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TLAKOVÉ 
POSTŘIKOVAČE 
SWITCH TANK™ 

SYSTÉM MODULOVÝCH  
POSTŘIKOVAČŮ A NÁDRŽÍ

VÝMĚNNÁ ČERPADLA 
SWITCH TANK™

Přenosný tlakový postřikovač s kapacitou 15 litrů M18™ SWITCH TANK™ je prvním nářadím na trhu 
s odnímatelnou nádrží a tlakovým čerpadlem. Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici 
nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™. 
Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje 
náklady na používání. Nářadí je napájeno baterií M18™ REDLITHIUM-ION™, tím pádem není třeba 
pumpovat manuálně. Nářadí SWITCH TANK™ zajišťuje okamžitý, konstantní a přizpůsobený aktuálním 
potřebam, tlak, což zaručuje práci po celý den.

Přenosný postřikovač na vodu - 15 L Přenosný postřikovač kapalin na beton - 15 L

M18 BPFP-WST | Obj. č. 4933464965

SWITCH TANK™ 
ROZPRAŠOVAČ VODY 
- 15 L

VLASTNOSTI:

• Nádrž na rozprašování vody používaná 
při řezání a rozmělňování betonu nebo při 
odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení 

• Poloprůhledná nádrž s měřící stupnicí 
informující o množství kapaliny uvnitř nádrže 

• Široký otvor, který usnadňuje nalévání 
tekutin do nádrže 

• Možnost výměny trysky
• Vestavěné filtrovací sítko zbraňující vnikání 

nečistot do nádrže 

• Akumulátor M18™ REDLITHIUM-ION™
4.0 Ah umožňuje postřik pro 180 l kapaliny 
(12 nádrží) na jedno nabití.

M18 BPFP-CCST | Obj. č. 4933471371

SWITCH TANK™ 
POSTŘIKOVAČ  
- NÁDRŽ NA KAPALINY
NA BETON - 15 L

VLASTNOSTI:

• Poskytuje okamžitou a konstantní úroveň 
tlaku až 8,3 barů

• Rozprašovací rozsah až 7,6 m
• Má tlakový regulátor umožňující 5-stupňové 

nastavení tlaku (od 2 do 8 barů), což 
zaručuje uživateli pohodlí a přizpůsobení 
jeho aktuálním potřebám.

• Akumulátor M18™ REDLITHIUM-ION™
4.0 Ah umožňuje postřik pro 180 l kapaliny 
(12 nádrží) na jedno nabití.

M18 BPFPH-401
SWITCH TANK™

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY

Vybavení soupravy: 1 x akumulátor 
REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah a nabíječka 
M12™-M18™ 

(K dispozici také ve verzi 0)

Obj. č. 4933464962

+

SWITCH TANK™
postiřkovač - nádrž 
na chemikálie 15 l

M18 BPFP-CST | Obj. č. 4933464964

SWITCH TANK™ 
POSTŘIKOVAČ - NÁDRŽ 
NA CHEMIKÁLIE - 15 L 

VLASTNOSTI:

• Možnost regulace postřiku - od kužele po 
přímý proud, v závislosti na preferencích a 
aplikacích uživatele

• Rozprašovací rozsah až 7,6 m
• Poloprůhledná nádrž s měřící stupnicí 

informující o množství kapaliny uvnitř nádrže 
• Pohodlné použití trubice s gumovou rukojetí 

s možností zapnutí a vypnutí zámku 
• Vestavěné filtrovací sítko zbraňující vnikání 

nečistot do nádrže 
• Akumulátor M18™ REDLITHIUM-ION™

4.0 Ah umožňuje postřik pro 180 l kapaliny 
(12 nádrží) na jedno nabití.

SWITCH TANK™
postřikovač - nádrž  

na vodu 15 l

SWITCH TANK™
postřikovač - nádrž 

na kapaliny na beton 15 l

6 505,00 Kč S DPH5 376,03 Kč BEZ DPH5 730,00 Kč S DPH4 735,54 Kč BEZ DPH 5 730,00 Kč S DPH4 735,54 Kč BEZ DPH

8 842,98 Kč BEZ DPH_______________________

10 700,00 Kč S DPH




