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Wilms BV - 185 Kachel 54 kW 4500 m3 / h Air Diesel Industrial
Heater
Categorie

Bouwmachine

Bouwjaar

2015

Stocknumber

0003932

Prijs (ex btw)

€ 1.950,-

Brandstof

Overig

Vermogen

54 kW (73 PK)

Lengte

165 cm

Breedte

71 cm

Hoogte

110 cm

Beschrijving
Te koop
Wilms Industriële Air Diesel Heaters / Kachels
Diverse vermogens 54 kW, 110 kW en 150 kW direct uit
voorraad leverbaar !
Zeer nette en degelijke kachels !
Mobiel uitgevoerd met wielen !
Ideaal voor het verwarmen van uw werkplaats, garage,
evenementen locatie etc. etc.
Indirect gestookte dieselverwarming voor zowel industrieel als
commercieel gebruik !
Voordelen :
- Goede luchtstroom over grote afstanden
- Geschikt voor commerciële toepassingen, zowel binnen als
buiten
- Ideaal voor zowel grootschalige als lokale verwarming
- Kan worden ingezet voor HVAC sector
Heeft u in deze coronatijd een tijdelijke tent zonder
verwarming?
Met deze heaters heeft u binnen no-time de temperatuur zoals
u die wenst.
Of heeft u een schuur of opslag die uw van warmte wil
voorzien?
Dan zijn deze heaters perfect voor u geschikt !
Met een airflow van 4.500 m3 / h kunt u iedere ruimte snel op
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temperatuur brengen !
Gegevens
Merk : Hans Wilms
Type : BV-185
Fabr. nr : 367914 .044
Vermogen : 54 kW
Opbrengst : 4.500 m3 / h
Voltage : 230 Volt
Frequentie : 50 Hertz
Gewicht : 190 kg
Ook voor onderhoud/reparatie, levering van nieuwe en
gebruikte machines, expertise en automatische netovername
zijn de specialisten van onze firma volledig thuis.
Bent u op zoek naar een machine met specifieke technische
eisen , neem dan contact met ons op.
Voor vragen of interesse bel of mail gerust !
Kijk ook op onze website, www.homborg.nl
Type- en specificatiefouten zijn voorbehouden
Al onze prijzen zijn exclusief Btw, mits anders vermeld.

