
KOMPOSTÉRY
POSYPOVÉ VOZÍKY

V SÚLADE S PRÍRODOU

THERMO
KING

ECOKING

Váš predajca:

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
M. R. Štefánika 627/22
914 51 Trenčianske Teplice
GSM : +421 911 410 200
tel.: +421 326 491 329 
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk

 Špecifi kácia:
• jednoduché plnenie zhora (odklopné veká),
• jednoduché vyberanie kompostu,
• rychlé kompostovanie vďaka optimalizovanému
 vetraciemu systému a stenám vyrobených 
 z Thermolenu (Themolen použitý u Thermokingu;
 zabezpečuje zvýšenú tepelnú izoláciu stien 
 a vzhľa dom k tomu lepší priebeh kompostovania),
• dodávaný v rozmontovanom stave, jednoduchá  
 montáž bez použitia náradia.

typ objem (l) farba rozmery (d×š×v, mm) hmotnosť (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 čierna 700 × 700 × 830 8

Hlavné prednosti:
• ľahké a obratné, jednoducho sa obsluhujú,
• vďaka veľkým kolesám prekonajú aj nekvalitný terén,
• jednoduché čistenie,
• regulácia množstva posypu páčkou na rukoväti.

Kompostéry slúžia k príprave kvalitného kompostu z organických odpadov (zahradný, kuchynský, a pod). Vďaka striedme-
mu farebnému prevedeniu ideálne zapadnú do prostredia Vašej záhrady. Zabezpečujú čisté prostredie a chránia kompost 
pred škodcami.

V lete používané k vysievaniu trávnikov a na hnojenie, v zimnom 
období určené na posyp chodníkov sypkými materiálmi (soľ, piesok 
a pod.). Bežné použitie v záhradách, pri rodinných domoch, fi rmách, 
obchodoch, na chodníkoch.

SA 31T
SA 50T

SA 19

typ katalog. číslo objem/nosnosť hmotnosť (kg) farba šírka posypu

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

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

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

SA 31 
SA 50

Popis:
• SA 31/50 dodávame v dvoch verziách, tlačné 
 a ťažné (verzia T) na pripojenie za malotraktor,
• rám vozíka vyrobený z lakovanej ocele,
• nádoba a rozmetací tanier z odolného plastu,
• SA 19 dodávame v nezmontovanom stave 
 (jednoduchá montáž podľa návodu), 
• SA31/50 dodávame kompletovaný 
 k okamžitému použitiu,
• farba: červený zásobník, čierny rám.


