
KOMPOSTÉRY
POSYPOVÉ VOZÍKY

V SOULADU S PŘÍRODOU
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KING
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Váš prodejce:

ELKOPLAST CZ, s. r. o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
mobil: +420 773 576 613
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

 Specifi kace:
• jednoduché plnění shora (odklopná víka),
• snadné vybírání kompostu,
• rychlé kompostování díky optimalizovanému 
 větracímu systému a stěnám vyrobených 
 z Thermolenu (Themolen použit u Ther-
 mokingu; zajišťuje zvýšenou tepelnou izo-
 laci stěn a tudíž lepší průběh kompostování),
• dodávány v rozmontovaném stavu, jednoduchá
 montáž bez použití nářadí.

Více informací na www.elkoplast.cz

typ objem (l) barva rozměry (d×š×v, mm) hmotnost (kg)

THERMOKING 400 400 zelená 740 × 740 × 840 13

THERMOKING 600 600 zelená 800 × 800 × 1040 17

THERMOKING 900 900 zelená 1000 × 1000 × 1000 21

ECOKING 400 400 černá 700 × 700 × 830 8

Hlavní přednosti:
• lehké a obratné, snadno se obsluhují,
• díky velkým kolům překonají i nekvalitní terén,
• snadné čištění,
• regulace množství posypu páčkou na rukojeti.

Kompostéry slouží k přípravě kvalitního kompostu z organických odpadů (zahradní, kuchyňské, apod). Díky střídmému 
barevnému provedení ideálně zapadnou do prostředí vaší zahrady. Zajišťují čisté prostředí a chrání kompost před škůdci.

V létě používány pro vysévání trávníků a hnojení, v zimním období 
určeny pro posyp chodníků sypkými materiály (sůl, písek apod.). 
Běžné použití v zahradách, u rodinných domů, fi rem, obchodů, na 
chodnících.

SA 31T
SA 50T

SA 19

typ katalog. číslo objem/nosnost hmotnost (kg) barva šíře posypu

SA 31, 31T 13411-07, 13412-07 (verze T) 31 l / 36 kg 8,2 červený zásobník, černý rám 2,5–3,5 m

SA 50, 50T 13413-07, 13414-07 (verze T) 50 l / 45 kg 13,5 červený zásobník, černý rám 2,5–3,5 m

SA 19 13410-07 19 l 5,9 červený zásobník, černý rám 1,5–2,5 m

SA 31 
SA 50

Popis:
• SA 31/50 dodáván ve dvou verzích, tlačné 
 a tažné (verze T) k připojení za malotraktor,
• rám vozíku vyroben z lakované oceli,
• nádoba a rozmetací talíř z odolného plastu,
• SA 19 dodáván v nesmontovaném stavu 
 (jednoduchá montáž dle návodu), 
• SA31/50 dodáván zkompletovaný 
 k okamžitému použití,
• barva: červený zásobník, černý rám.


