
     
     

Научете повече на:

www.euromarket.bg

КОРПОРАТИВНО-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЕВРОМАРКЕТ
София 1532, Казичене, Околовръстен път 454

 телефон: 0885 502 885, факс: 02/ 97 67 311 
e-mail: karry@euromarket.bg
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Цена: 460 €

•	 5-годишна	гаранция	на	
контейнера	за	отпадъци

•	 Компактна	и	
лесно	преносима

•	 Капацитет	на	
почистване:		
до	2.300	m2/h

от серията TONERO само 
сега на промоционални 

цени + ПОдАРЪК 
метачна машина НАКО!

ПРОМОЦИЯ на
мотокари TOYOTA

Промоцията е валидна до изчерпване на количеството.

Всички	мотокари,	производство	на	TOYOTA,	
притежават	Toyota	SAS®	(System	of	Active	Stability*):

•	Активен	стабилизатор	на	управляемия	мост

•	Активен	контрол	върху	функциите	на	мачтата

•	Активен	контрол	върху	наклона	на	мачтата

•	Система	за	автоматично	хоризонтиране	на	товара

•	Активен	синхронизатор	при	завиване	осигуряващ	
комфорт	и	стабилност	при	управление

OPS	(Operator	Presence	Sensing	System):	система	за	
сигурност	блокираща	всички	хидравлични	функции	
при	отсъствие	на	оператора

Напълно	регулируема,	ергономична	ORS	-	седалка,	
осигуряваща	максимален	комфорт	на	водача	по	
време	на	работния	цикъл.

ПОдАРЪК
Ръчноводима метачна машина HAKO

Sweepmaster M600

Предоставяме и възможност за тест драйв на машините в корпоративния център на Eвромаркет.



     
     

• Товароподемност, кг  1500 
• Център на тежестта, мм  500
• Мачта    FV3300
• Височина на повдигане  3300 
• Свободен ход на мачтата  1590
• Строителна височина  2145
• Дължина на вилиците  1200

Газокар TOYOTA
модел 02-8FGF15 

18 450  EUR
промо цена

• Товароподемност, кг  2500
• Център на тежестта, мм  500 
• Мачта    V3300
• Височина на повдигане, мм 3300
• Свободен ход, мм   150 
• Строителна височина  2145
• Дължина на вилиците  1200

Газокар TOYOTA
модел 02-8FGF25

19 200  EUR
промо цена

• Товароподемност, кг   1500 
• Център на тежестта, мм  500
• Мачта    V3300
• Височина на повдигане, мм 3300 
• Свободен ход, мм   150 
• Строителна височина   2145
• Дължина на вилиците  1200

Газокар TOYOTA
модел 02-8FGF15

17 530 EUR
промо цена

промо цена

• Товароподемност, кг  1750
• Център на тежестта, мм  500 
• Мачта    FV3300
• Височина на повдигане, мм 3300 
• Свободен ход на мачтата, мм 1590 
• Строителна височина  2145
• Дължина на вилиците  1200

Газокар TOYOTA
модел 02-8FGF18 

18 810  EUR

• Товароподемност, кг  3500
• Център на тежестта, мм  500
• Мачта    FSV4300
• Височина на повдигане, мм 4300 
• Свободен ход на мачтата, мм  1015 
• Строителна височина   2230
• Дължина на вилиците  1200

Мотокар TOYOTA
модел 02-8FDJF35  

27 800  EUR
промо цена
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В промоционалната цена на всеки от 
моделите са включени следните опции:

• Звуков сигнал при движение на заден
   ход
• Предни работни светлини
• Задни работни и комбинирани светлини
• Панорамно огледало
• Трипътен хидравличен разпределител
• Виличен изравнител
• Мулти дисплей deluxe с индикация за  
   тежестта на товара
• Предно стъкло с чистачка
Гаранция 24 месеца или 2000 моточаса.


